
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA TERENIE SZKOŁY W CELU 

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM CoVid-19  
 

§ 1 

                             Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

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.  

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. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (śluza) z zachowaniem 

zasady: 

-  jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

- przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe                    

lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapewnienia szybkiej komunikacji z nauczycielem w czasie 

przebywania ucznia na terenie placówki szkolnej.  

5. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia, zostanie on natychmiast 

umieszczony w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony 

osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.   

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

7. Dzieci nie powinny udostępniać innym swoich przyborów szkolnych, natomiast opiekunowie 

powinni zadbać o regularne ich czyszczenie ( pranie lub dezynfekcję). 

8. Ograniczone jest przebywanie na terenie placówki szkolnej osób z zewnątrz. Osoby, które wchodzą 

na teren placówki szkolnej zobowiązani są zgłosić się do pracownika przy wejściu do szkoły,                           

a następnie uzupełnić rejestr osób wchodzących do budynku szkoły, zachowując środki ostrożności                  

(maseczki, dezynfekcja rąk). 

        

 

 

   

                                                          



       § 2 

                                          Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 
epidemiologicznego : 

• ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

• zachować odległość stanowisk pracy, 

• stosować środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 
2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 
3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 
4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować 
stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 
5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie                         
i dezynfekcję, m.in.: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

• po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

• po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

• po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu. 
6. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków pod 
opieką nauczyciela/opiekuna. Harmonogram stanowi załącznik  nr 1 do regulaminu.  
7. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem lub pracownikiem 
niepedagogicznym. 
8. Uczeń zajmuje wyznaczone miejsce przy stole. 
9. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo 
dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą. 
10. Naczynia po posiłkach odnoszone są przez dzieci/pracowników pojedynczo do okienka „zwrot 
naczyń”, skąd na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni. 
11. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni 
z wykorzystaniem środków myjących. 
12. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez pracownika czynności 
dezynfekcyjno-porządkowych : mycie  i dezynfekcja  stołów , krzeseł  oraz miejsca wydawania 
posiłków. Wykonanie tych czynności pracownik potwierdza w rejestrze. 

                                                               

§ 3 

 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni 

 

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony . 

Przywożony towar – produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

2. Dostawcy wystawiają towar przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych. 

3. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie 

wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 

4. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł 

odebrać towar. 



5. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; 

w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mail 

 § 4 

                                        Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 

udostępniony w dzienniku elektronicznym. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali 

uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając 

wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem. 

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną 

odległością na podłodze, zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

pracownikiem a użytkownikami. 

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni. 

6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały 

książki. 

8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby                

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

                                                                            § 5 

         Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego 

 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa dzieci tak, by dzieci z poszczególnych grup                   

nie kontaktowały się ze sobą.  

2. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli                      

nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania                                                                                                                   

i zabezpieczone taśmą. 

3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

5. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 

między nimi dystans. 

6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami 

 

 

 


