
REGULAMIN WEWNĘTRZNY  FUNKCJONOWANIA 

 

SZKOŁY  W KOCHANOWICACH 

 

OBOWIĄZUJĄCY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM 

 

WYSTĄPIENIA EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej: 

1. 

Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do 

budynku szkoły mają obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

2. 

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

- opiekun z dzieckiem/dziećmi 

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

-dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m, 

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). 

3. 

W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz 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) i w wyznaczonych obszarach. 

4. 

Uczeń  w razie konieczności może skontaktować się z opiekunem wykorzystując do tego 

telefon komórkowy 

5. 

W każdej placówce Zespołu Szkół w Kochanowicach znajduje się termometr bezdotykowy, 

po każdym użyciu w danej grupie podlega on dezynfekcji. 



6.   

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 (gabinet pedagoga i psychologa –sala nr 14), 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). 

7. 

W miarę możliwości należy tak organizować i koordynować pracę uczniów aby zachować 

dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

8. 

Podczas przerw lekcyjnych oraz na terenie szatni uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani 

są nałożyć maseczki ochronne. 

9. 

Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia w miarę możliwości niezmienianie pomieszczeń 

klasowych, w których odbywają się zajęcia. 

10. 

Klasy I - III przebywają i realizują zajęcia dydaktyczne w grupach klasowych tylko w 

budynku B. Poszczególne klasy nie zmieniają swoich sal lekcyjnych realizując plan zajęć w 

jednym przydzielonym im pomieszczeniu. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na 

powietrzu w miarę możliwości pogodowych lub w pomieszczeniach budynku B. 

11. 

Świetlica szkolna przeznaczona jest tylko dla uczniów oczekujących na odwóz szkolny oraz 

uczniów z rodzin, w których obydwoje rodziców pracuje czynnie zawodowo. 

12. 

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. 

13. 

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. 

 



14.  

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki szkolne, 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. 

15.     

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga czyszczone i myte są 

detergentem i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. W sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie dwie grupy uczniów.  

16. 

Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć.  

Po zakończeniu zajęć dyżurny otwiera okno w sali oraz dezynfekuje wszystkie stoliki 

uczniowskie i klamki, zamyka drzwi i odnosi klucz do pokoju nauczycielskiego.  

W klasach I-III odbywa się to pod nadzorem osoby dorosłej. 

17. 

Nauczyciel w klasach I-III może zorganizować przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 

18. 

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

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

19. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

20.  

Uczeń nie może 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. 

21     

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

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych, który jest załącznikiem nr 

1 wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do 

dezynfekcji rąk są  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 



wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

22. 

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

23.     

Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące 

organizacji zajęć lekcyjnych. 

24. 

Ustalono w odrębnym załączniku nr 2 do regulaminu zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i 

innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

25. 

Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

26. 

Przed wejściem do szatni uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rak oraz zakrycia twarzy 

maseczką ochronną. 

27. 

Celem uniknięcia kumulacji uczniów w szatni w pierwszej kolejności korzystają z niej 

uczniowie odjeżdżający autobusami a następnie pozostali uczniowie 

28. 

Uczeń opuszcza szatnię  niezwłocznie po przebraniu swojej garderoby. 

29. 

Na stołówkę szkolną uczniowie wchodzą w maseczkach ochronnych. 

30. 

Przed wejściem na stołówkę szkolną obowiązuje dezynfekcja rąk i spożywanie posiłków w 

miarę możliwości z kolegami tego samego oddziału klasowego. 

 



31. 

Po zjedzeniu posiłku uczeń nakłada maseczkę i odnosi talerz do okienka. 

32. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 

do szkoły 

33. 

Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowany do 

odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomią się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczono numer telefonu do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej z którą należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

 Przy wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

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

przebywania. 

 Dopilnowuje się aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

 Wykonuje się i monitoruje codzienne prace porządkowe, 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. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, przyłbice. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  są wywieszone plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 

 Jest zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet. 

 



Gastronomia 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk 

pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

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

posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy, krzeseł odbywa się po każdej grupie. 

Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Wyznaczono i przygotowano (m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19, uwzględniająca następujące założenia: 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle 

wydawane instrukcje i polecenia. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się indywidualne 

zalecenia wydawane przez inspektorat sanitarny. 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek*. 

Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

