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REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

NR 144 W KRAKOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 59 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.),  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872), 

6. Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny 

stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r. z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej, a także 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 infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej. 
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3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w szczególnych przypadkach wchodzić do 

budynku szkoły lub na teren 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,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 

zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób 

(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się 

dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

7. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy 

umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. 

Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 

wodą z mydłem. 

8.  Szkoła posiada termometry bezdotykowy.  

9. W momencie zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

nastąpi odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium). Następuje 

niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

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. 
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11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, 

kiedy uczeń wraca do domu. 

12. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone  

z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 

gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 

zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego 

użyciu przez daną klasę.  

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez uczniów. 

14. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.   

15. 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. 

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

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

17. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się 

organizację wyjść w miejsca otwarte (park, tereny zielone), z zachowaniem dystansu oraz 

zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych.   

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlicę należy 

wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy). Zaleca 

się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. 
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20. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w godzinach jej pracy. Należy uwzględnić 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach. Do pomieszczenia wchodzi maksymalnie 3 uczniów. 

21. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. 

Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody 

pitnej lub z innych dystrybutorów (z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej).  

22. Dyrektor szkoły, w przypadku zaistnienia konieczności, wprowadzi dodatkowe środki 

ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi,  

w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.: 

a) obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

b)  w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

 

I. Obowiązki pracowników administracji i obsługi: 

1. Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.  

3. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do 

wykonywania swoich obowiązków.  

4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

blaty regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą  

z detergentem.  

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie  

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem codziennie w miarę potrzeb.  

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.  
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II. Obowiązki personelu kuchennego:  

1. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi – przebywa w pomieszczeniu kuchennym.  

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie  

z zaleceniami w czasie epidemii. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

 

III. Obowiązki pracowników dydaktycznych:  

1. Nauczyciel podczas przyjścia do budynku i podczas zajęć może używać maseczki 

ochraniającej usta i nos, a także rękawiczek jednorazowych.  

2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

3. Organizuje wyjścia uczniów na teren przyległy do szkoły tak, aby uczniowie nie 

mieszali się ze sobą.  

4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.  

5. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

6. Niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o złym samopoczuciu własnym lub ucznia 

znajdującego się pod opieką nauczyciela.  

7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.   

 

 

 

 

 

PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM: 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.   
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2. Ogranicza się do minimum wchodzenie do budynku szkoły osób trzecich.  

3. Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają 

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

przebywania tj. drogi do gabinetu dyrektora lub sekretariatu szkoły.  

4. W szkole odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich. Pracownicy obsługi są 

zobowiązani do rejestracji czynności w przygotowanym dokumencie. 

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM   

 

1. 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.  

2. Wyznacza się izolatorium (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący),  

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych. 

3. Pracownicy szkoły powinni zostać 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.    

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
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 Kraków, 30 sierpnia 2021 r.           

 

 

 


