
 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich 

od 1 września 2020 r. 

 

I. Organizacja zajęć w szkole: 

 

1. 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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi 

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej. 

3. Wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją – zał. nr 1 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci ( w wyjątkowych sytuacjach) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk). 

5. Petenci przychodzący do szkoły czekają pod drzwiami szkoły na kontakt z pracownikiem obsługi i 

administracji w godzinach od 09:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 15:00. Obowiązuje ich stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły mogą wejść tylko 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i poruszający się w 

wyznaczonych obszarach. 

6. W celu skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia zobowiązuje się opiekunów do zaktualizowania 

numerów telefonów u wychowawców klas. Zobowiązuje się opiekunów do systematycznego korzystania z  

e-dziennika. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 

w tym w szczególności gorączkę, kaszel, to uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i  

niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). zał. nr 2 

8. Organizacja pracy umożliwiająca zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły: 

1) do oddziału przedszkolnego  rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci wchodząc z zachowaniem 

dystansu społecznego bocznymi drzwiami od strony boiska z placem zabaw. Z tego wejścia korzystają 

również uczniowie z klasy 6a, 6b i 7. 

 

2) do klas I rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci wchodząc z zachowaniem dystansu społecznego 

głównymi drzwiami. Klasa I  – sala nr 29 

 

3) do klas II - III  przyprowadzają dzieci  nie wchodząc do budynku szkoły. Klasa II/III  – sala nr 27 

4) uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zgodnie z planem z zachowaniem dystansu społecznego 



Klasa IV  – sala nr 21, klasa V – sala nr 19, klasa VI A/B – sala nr 3, 

Klasa VII  – sala nr 2,  klasa VIII A – sala nr 18 

5) uczniowie przebywają w czasie zajęć w wyznaczonych stałych salach, przechodzą na zajęcia 

wychowania fizycznego i informatyki do innych sal. 

9. Przerwy w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej odbywają się według ustalonego przez 

wychowawców harmonogramu w miarę możliwości na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu 

społecznego nie rzadziej niż co 45 min. Przerwy w klasach IV – VIII odbywają się według ustalonego 

ogólnego harmonogramu w miarę możliwości na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego. 

Na posesję szkoły uczniowie wychodzą i wchodzą w czasie przerw wg porządku: 

- z sal 27,29, 21, 20 – nowymi schodami i nowym wyjściem( nr 1) wejście A 

- z sal 18,19, – starymi schodami i starym wyjściem( nr 2) wejście B 

- z sal 1, 2, 3 – wyjściem od strony boiska z placem zabaw ( nr 3) wejście C 

Na posesji szkoły uczniowie przebywają w wyznaczonych sektorach z zachowaniem dystansu społecznego 

i  uczniowie poszczególnych klas nie kontaktują się ze sobą. 

W razie deszczowej pogody uczniowie spędzają czas przerwy na korytarzach w wyznaczonych sektorach 

przy swoich salach lekcyjnych. (Rekomendowane jest zakładanie maseczek w czasie przerw w  budynku 

szkoły). 

10. 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.- zał. nr 3 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

są dezynfekowane. Dezynfekowane są wszystkie urządzenia w salach i fakt ten potwierdzany jest w  

zeszytach monitorowania dostępnych u kierownika gospodarczego. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po  

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Obowiązuje regulamin korzystania z Sali 

gimnastycznej. zał. nr 4 

14.  Sale są wietrzone w czasie przerwy, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka 

ręczna) i zastępuje je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, 

badminton, biegi przełajowe). W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.  

Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

16. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Uczniowie korzystają z indywidualnych pojemników umieszczonych w stałych salach, w których mają 

zajęcia. 

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych. Organizacja 

zajęć świetlicowych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii opisana jest w regulaminie 

świetlicy. zał. nr 5 

19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole z uwzględnieniem zasad dotyczących organizacji zajęć 

lekcyjnych. 

21. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy reguluje regulamin biblioteki 

uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach. zał. nr 6 



22. Wodę pitną zapewniają  swoim dzieciom rodzice. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

23. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. zał. nr 8 

24. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły  obowiązkowo dezynfekują dłonie 

lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania. 

25. Wszystkich obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed  

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

26. Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w  

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

27. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

28. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a  

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

29. Na terenie szkoły są wyznaczone pojemniki i do wyrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych, 

które są traktowane jako odpady zmieszane. 

Posiłki w szkole 

30. Dla dzieci rodzice mogą zakupić obiady w firmie cateringowej. Szkoła udostępnia pomieszczenia 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

31. Posiłki dla uczniów klas I - VIII dostarczane są w indywidualnych pojemnikach, do których dołączane 

są jednorazowe sztućce. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

32. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

33. Jest wyznaczone pomieszczenie w budynku głównym  na izolatorium, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Ustala się listę osób kontaktujących się z 

osobą podejrzaną o zakażenie. 

1) Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować 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. 

2) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie jest 

poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz szkoła stosuje się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. zał. nr 9 

3) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 


