
Załącznik nr 3

Do procedur bezpieczeństwa

REGULAMIN FUKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE W CZASIE

EPIDEMII

 
I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Zapewnia  pracownikom  środki  ochrony  osobistej, w  tym  rękawiczki,  maseczki
ochronne,  ewentualnie  przyłbice,  płyny  dezynfekujące.  Płyn  do  dezynfekcji  rąk,
rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.  Umieszcza  w  widocznym  miejscu  instrukcje  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski 
3. Organizuje  pracę  nauczycieli  oraz  pracowników  obsługi  i  administracji  na  okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-
19.
4. Przekazuje  rodzicom  informacje  o  czynnikach  ryzyka  COVID-19,  informuje  o
procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka
do  placówki  poprzez  umieszczenie  procedur  wraz  z  załącznikami  na  stronie  szkoły  :
www.sp-goscieszyn.pl Zapewnia  pomieszczenie  służące  do  izolacji  dziecka  oraz
pracownika (gabinet psychologa – Szkoła Podstawowa, sala komputerowa – przedszkole)
wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli
dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel,
trudności  w  oddychaniu)  należy  postępować  zgodnie  z  procedurami  na  wypadek
stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. IV.
5. Zapewnia  codzienną dezynfekcję  zabawek,  placu  zabaw oraz  wykorzystywanych do
zajęć przyborów sportowych.
6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
7. Na wypadek  zaobserwowania  u  ucznia  objawów mogących  wskazywać  na  infekcję
dróg  oddechowych,  uważa  się  za  zasadne  dokonanie  pomiaru  temperatury  ciała  (po
wcześniejszym  uzyskaniu  zgody  na  dokonanie  pomiaru  przez  rodzica/opiekuna
prawnego). 
8. Od dostawcy  cateringu  obiadowego  wymaga pojemników jednorazowych,  w miarę
możliwości sztućców jednorazowych lub uprzednio wyparzonych sztućców lub umytych
w temperaturze min. 60oC w zmywarce z dodatkiem detergentu.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
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1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 Pracownik  pracuje  w rękawiczkach i  dba  o  higienę  rąk  –  często  myje  mydłem lub
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 Zachowuje  szczególną  ostrożność  korzystając  z  pomieszczeń  służących  do
wykonywania swoich obowiązków.
 Powierzchnie  dotykowe  w  tym  biurka,  klamki,  włączniki  światła,  poręcze  i  inne
przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym
lub wodą z detergentem.
 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i
starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel,  gorączka)  pracownik  pozostaje  w domu i  zawiadamia  o  tym fakcie  dyrektora
placówki.
 Pracownicy  administracyjni  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni  ograniczyć  kontakty  z
uczniami oraz nauczycielami.

2. Obowiązki nauczycieli:
 Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi
na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 Przestrzega  zasad  korzystania  z  placu  zabaw  stosując  się  do  zaleceń  Głównego
Inspektora  Sanitarnego  dotyczących  ilości  osób  przebywających  jednocześnie  w  w/w
miejscu.
 Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły tak, aby grupy nie mieszały się
ze sobą.
 Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub w jednym
miejscu na placu zabaw/boisku.
 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel,  gorączka)  pracownik  pozostaje  w domu i  zawiadamia  o  tym fakcie  dyrektora
placówki.
 Bibliotekarz ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej  pracy,  uwzględniając  konieczny  okres  2  dni  kwarantanny  dla  książek  i  innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice  do szkoły wysyłają dzieci  bez  objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający do szkoły  i odbierający z niej uczniów muszą
być bez  objawów sugerujących  infekcję  dróg oddechowych.  W drodze do szkoły i  ze
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szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszyscy  wchodzący  do  budynku  szkoły  zobowiązani  są  zdezynfekować  ręce  lub
założyć jednorazowe rękawiczki, zakryć nos i usta.
4. Rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do przestrzegania stref wyznaczonych w
szkole (strefy wyznaczone są taśmą czarno-żółtą) oraz nie przekraczania wyznaczonych
stref bez konkretnego powodu
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dziećmi/dzieckiem
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5,
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).

6. Rodzice/opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  Procedurami
bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie SP w Gościeszynie dostępnymi
na stronie szkoły : www.sp-goscieszyn.pl  
2. W czasie pobytu w placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli
rodzice/prawni  opiekunowie  decydują  się  na  posiadanie  przez  dziecko  maseczki  jest
zobowiązany  do  przekazania  nauczycielowi  odpowiednich  ich  ilości  zapakowanych  w
woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
3. Przestrzegają  wytycznych  dotyczących  nie  przynoszenia  zabawek  i  innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do przedszkola/szkoły.
4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,
nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania.
5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko do szkoły w miarę  możliwości nie
wchodzi  na  teren  przedszkola/szkoły.  Wejście  do  placówki  sygnalizuje  dzwonkiem
umieszczonym przy wejściu. 
6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu
i odbierania telefonów od dyrektora.

IV. PROCEDURY  NA  WYPADEK  STWIERDZENIA  PODEJRZENIA  ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Dziecko,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie  zakażenia  koronawirusem lub  choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w
przyłbicę,  fartuch  ochronny,  półmaskę  i  rękawiczki  zostaje  odizolowany  do
wyznaczonego  pomieszczenia  (gabinet  psychologa  –  szkoła  podstawowa,  sala
komputerowa– przedszkole).
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców
o zaistniałej sytuacji.
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5. Dyrektor  zawiadamia  najbliższą  stację  sanitarno  –  epidemiologiczną,  w  razie  złego
stanu dziecka dzwoni na 999
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia –
izolatorium
 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w
przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa. 

V. W  przypadku  znalezienia  się  szkoły  w  strefie  żółtej  lub  czerwonej  dyrektor
organizuje prace szkoły uwzględniając Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

1. Dodatkowo Dyrektor szkoły  może:

 ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 
wydzielonych;

 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 
wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

 wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych 
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między
uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn; 

 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w 
przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 
nauczycielski, korytarz);

 wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. 
wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w 
jednej sali);

 ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 
(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci 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);

 mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu 
do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie 
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 
pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) 
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
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 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C
– należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu 
odebrania dziecka ze szkoły;

 wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

 zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 
przestrzeni terenu szkoły;

 w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ 
po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
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