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Regulamin funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie  

w warunkach zagrożenia COVID 19 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Na podstawie przepisów: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą. 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. 

 Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie. 

 

oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor szkoły ustala zasady 

funkcjonowania placówki oświatowej oraz podejmuje decyzję o stacjonarnym, hybrydowym lub 

zdalnym trybie nauki. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto poniżej. 

 

Organizacja zajęć w szkole: 

 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 szpitalnej. 

 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       
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z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania         

w przestrzeni publicznej. 

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły 

należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

 Do wnętrza przestrzeni szkolnej wchodzić mogą wyłącznie opiekunowie przyprowadzający dzieci 

do oddziałów przedszkolnych. Mogą oni wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły 

(szatnia oddziałów przedszkolnych), zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) W szatni jednorazowo może przebywać 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

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

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum (obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  

w wyznaczonych obszarach. 

 Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia - kontakt 

telefoniczny. 

 Na terenie szkoły znajduje się gotowy do zastosowania termometr bezdotykowy, dezynfekowany 

po każdorazowym użyciu w danej grupie. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu w pobliżu wejścia do szkoły, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób. Rodzice / opiekunowie ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Rodzice ucznia wykazującego objawy chorobowe zostają zobowiązani do skorzystania  

z teleporady medycznej. 

 Rodzice uczniów mających przewlekłe dolegliwości dróg oddechowych (np. astma) lub innych 

chorób wykazujących zbliżone objawy do COVID 19, proszeni są o dostarczenie zaświadczeń 

lekarskich. Uniknie to niepotrzebnego wdrażania ww. procedur.    
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 Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

szkoły - wprowadzenie zmianowego trybu pracy szkoły i zminimalizowanie przemieszczania się 

uczniów poprzez wprowadzenie zajęć blokowych w salach lekcyjnych. Uczniom zaleca się 

zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. 

 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 powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

 Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć są wietrzone 

 Nauczyciele w klasach I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 Uczniowie poszczególnych klas mogą korzystać z placu zabaw. Po każdej grupie najczęściej 

używane powierzchnie placu zabaw są dezynfekowane.  

 Dyżur „0”, przed rozpoczęciem lekcji (7.45 – 8.00), nauczyciele spędzają z uczniami klas, z 

którymi rozpoczynają lekcje. 

 Przerwy uczniowie spędzają w klasach wraz z nauczycielem, z którym skończyli lekcję lub pod 

jego opieką wychodzą na dwór zachowując bezpieczny dystans od uczniów z innych klas. W razie 

chwilowej potrzeby opuszczania grupy przez nauczyciela prosi on telefonicznie lub bezpośrednio 

innego nauczyciela albo innego pracownika szkoły o doraźną opiekę nad grupą. 

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

zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostają ograniczone. 
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 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy z dostępem dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. 

Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

 Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci obojga rodziców pracujących oraz 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej. 

 Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej (Procedury funkcjonowanie 

biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza). Wprowadza się  konieczny okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Książki i inne 

materiały wypożycza uczniom nauczyciel bibliotekarz osobiście. 

 Ustala się godziny pracy pielęgniarki szkolnej, uwzględniając wymagania określone  

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, w przypadku których istnieje konieczność 

wejścia do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, 

oraz zakrywania ust i nosa, a także zakazuje się przekraczania obowiązujących stref koniecznego 

przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
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 Przeprowadza się codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników, automatu spożywczego, spłuczek w toaletach. Wymienione czynności są 

odnotowywane w odpowiednim wykazie. 

 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. 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco dezynfekowane lub czyszczone z użyciem 

detergentu. 

 

Żywienie 

 Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.  

W miarę potrzeb realizuje się zmianowe wydawanie posiłków.  Blaty stołów i poręcze krzeseł po 

każdej grupie są czyszczone. 

 Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 Przy wydawaniu posiłków stosuje się pojemniki i sztućce jednorazowe, które następnie  

są odpowiednio segregowane i utylizowane 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 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 szpitalnej. 

 W szkole znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony  

i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 
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1. Pracownicy szkoły zostali 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. 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. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do 

przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących  

w transporcie publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

 Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

 

( - )  Józef Belgrau 

dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Borkowie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

