
Regulamin funkcjonowania szkoły opracowany na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz.493, z późn. zm.) 

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

Uczniowie mogą być odbierani przez rodziców/ opiekunów prawnych bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

Przy wejściu głównym należy zapoznać się z  numerami telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych. 

Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją 
użycia środka dezynfekującego. 

Rodzice lub opiekunowie prawni muszą przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Ponadto 
mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia, 
zalecany jest kontakt za pomocą technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik 
elektroniczny). W związku z powyższym, rodzice oraz opiekunowie prawni mają 
obowiązek informowania wychowawców/ sekretariat szkoły o wszelkich zmianach 
teleadresowych w trybie natychmiastowym. 

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem ,szczególnie po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). W takim przypadku, należy obowiązkowo dokonać 
pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C 
lub wyżej – należy powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych ucznia w celu 
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku 
skorzystania z teleporady medycznej.  

Termometr bezdotykowy jest dostępny w dyżurce. Należy pamiętać o  
dezynfekowaniu go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 



termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 
użyciu. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zachowania 
dystansu. Gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. przy dyżurce, w toaletach) 
jest zabronione. 

Podczas przerw lekcyjnych pracownicy szkoły oraz uczniowie mają obowiązek 
osłony ust i nosa.  

Pracowników szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych oraz uczniów obowiązują 
ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 
umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust. 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

Należy stosować się do zasad  korzystania z biblioteki szkolnej, gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej, pracowni gastronomicznych, gabinetu pedagoga, itd. 

Uczniowie mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania zasad prawidłowego 
mycia lub dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. (plakaty) 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 
lub dezynfekować. 

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej są zobowiązani do pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 
że mogą być zakażeni koronawirusem. 

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  


