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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO  

 

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego  w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany 
dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w okresie od 1 września 
2021 do odwołania. 

2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 
realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie 
stacjonarnym. 

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  
ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
sanitarnego. 

4. Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor 
Szkoły może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas określony, ze względu 
na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów  
i wprowadzić organizację nauki w trybie zdalnym.  

5.  Z uwagi na uznanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Środzie Wielkopolskiej, po wzięciu pod uwagę poziomu i charakteru 
zachorowań na danym terenie i sytuacji epidemiologicznej na terenie 
Szkoły, konieczności wprowadzenia nauczania hybrydowego 
(mieszanego) dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o takiej organizacji 
nauki. 

6. Zasady organizacji nauczania zdalnego/hybrydowego są określone  
w odrębnym regulaminie. 

 

Organizacja zajęć w szkole: 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów  infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub 
izolacji domowej. 

 Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 
publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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 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. 

 Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci nie wchodzą  
do przestrzeni wspólnej szkoły. Opiekunowie uczniów niepełnosprawnych,  
o ile to konieczne, wchodzą do 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 przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

 Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób  
z  zewnątrz. Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych 
(maseczki), zachowania dystansu oraz przebywania w wyznaczonych 
obszarach szkoły. Zaleca się, aby sprawy, które nie wymagają konieczności 
bezpośredniego kontaktu, załatwiać on-line (dziennik Librus, poczta e-
mailowa). 

 W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym 
ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły - osoby z zewnątrz 
proszone są, w miarę możliwości, o wcześniejsze  umawianie się na 
wyznaczoną godzinę (z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, 
pielęgniarką, nauczycielem) telefonicznie lub mailowo. Na teren szkoły może 
wejść  osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. Osoba z zewnątrz, wchodząc na teren szkoły, dezynfekuje 
ręce, zakłada osłonę na usta i nos, podaje imię i nazwisko, godzinę wejścia 
oraz cel wizyty oraz numer telefonu w razie konieczności poinformowania  
o zarażeniu w szkole, wychodząc podaje/wpisuje godzinę wyjścia. 

 Osoby trzecie wchodzą do szkoły  tylko wejściem od ul. 20 Października.  
W przypadku braku osoby z obsługi przy wejściu, proszę dzwonić na numer 
605 905 284. 

 Uczniowie są wyposażeni przez rodziców w maseczkę ochronną, którą  
w razie potrzeby muszą założyć. Uczniowie wchodzą do szkoły  
w maseczkach, kierują się do sali, w której mają pierwszą lekcję, tam 
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następuje mierzenie temperatury wszystkim uczniom (dotyczy tylko 
pierwszej lekcji w dniu lub wejścia przed lekcjami do świetlicy szkolnej). 
Uczniowie zdejmują maseczki w sali  dopiero po zmierzeniu temperatury i 
ewentualnemu wykluczeniu  osoby chorej. 

 Na lekcjach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

 W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani, w miarę 
możliwości, zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby. 
 W czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, jeżeli nie jest 
możliwe zachowanie dystansu oraz zachodzi mieszanie grup (korytarz, 
szatnia w-f, świetlica), wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników 
obsługi, osoby trzecie) obowiązuje noszenie osłony ust i nosa. 

 W sekretariacie, bibliotece, gabinecie pedagoga, psychologa, pielęgniarki, 
obowiązuje noszenie maseczki. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie zdezynfekować/umyć ręce), ochrona podczas kichania 
 i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 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. 

 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. 

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej 
koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych  
i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. praca w grupach, 
ustawienie ławek, wyznaczone sektory na boisku) oraz unikanie częstej 
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

 W miarę możliwości zajęcia klasy w danym dniu odbywają się w jednej sali. 

 Nauczyciel w klasach I-III, gr. A, gr. B organizuje przerwy dla swoich uczniów 
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

 Przerwy w klasach IV – VIII: Uczniowie wychodzą na przerwy według 
ustalonego grafiku (na boisko lub na korytarz - przed salę). Klasy, które 
zmieniają sale (np. kolejną/poprzednią jest informatyka, w-f, basen,  język 
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na grupy) obligatoryjnie wychodzą zawsze na przerwę na boisko. W razie 
deszczu nie obowiązuje grafik dyżurów: uczniowie z sal o numerach 
parzystych wychodzą na korytarz, z numerów nieparzystych zostają  
w salach z nauczycielami lub odwrotnie. Zgodnie z zasadą: 8.45 i 9.40 – sale 
parzyste na korytarz, nieparzyste w sali, 10.35 i 11.35 – parzyste w sali, 
nieparzyste na korytarz, 12.30 – parzyste na korytarz, nieparzyste w sali, 
13.40 i 14.30 – parzyste w sali, nieparzyste na korytarz, 15.20, 16.10 – 
wszyscy mogą wyjść na korytarz. 

 Uczniowie klas IV-VIII, przed pierwszą lekcją (na 8.00), przychodzą do szkoły 
jak najpóźniej, nie wcześniej niż 7.45. Od 7.45 uczniowie wszystkich klas 
wchodzą do szkoły płynnie i udają do sal, gdzie czekają nauczyciele (od 
7.45). 

 Uczniowie klas IV – VIII, po zakończonych zajęciach,  opuszczają szkołę 
niezwłocznie po zajęciach, najbliższym wyjściem.  Uczniów dojeżdżających 
zaprowadzamy do autobusu/do świetlicy. 

 Korzystanie z toalety podczas przerw – liczba dzieci wchodzących do toalet 
równa liczbie kabin. 

 Należy wietrzyć sale, korytarze w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  
w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

 Zostają wyłączone źródełka  wody pitnej. Uczeń może posiadać własną 
butelkę  wody. 

 Rodzic (wskazany opiekun) jest zobowiązany do szybkiej, natychmiastowej, 
skutecznej komunikacji ze szkołą. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia 
lub pracownika dokonuje się pomiaru temperatury ciała. 

 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 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). 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 
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dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy 
czyścić lub dezynfekować. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby  
w innych salach dydaktycznych. W związku z warunkami lokalowymi 
świetlicy ogranicza się do minimum grupę dzieci korzystających ze świetlicy. 
Pierwszeństwo mają dzieci dojeżdżające oraz uczniowie klas I – III, pod 
warunkiem obojga pracujących rodziców (rodzic pracujący samotnie 
wychowujący dziecko). Środki do dezynfekcji rąk powinny być 
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. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy w czasie epidemii 
ustalane są odrębnie. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 
uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 
konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach ustalane są odrębnie. 

 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając 
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 
 m. in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ustalone 
zostaną we współpracy z pielęgniarką szkolną. 

 Zasady  funkcjonowania gabinetu stomatologicznego zostaną ustalone  ze 
świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych 
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady korzystania z gabinetu oraz 
godziny jego pracy zostaną upowszechnione wśród uczniów i ich 
opiekunów. 
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Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece: 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 7:30 

– 13:30, z przerwami w godzinach 10 - 10:30 oraz 12:00 - 12:30.  

Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania 

przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii 

COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.  

2. W widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, umieszczona zostaje 

informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (3 osoby), mogących 

jednocześnie przebywać  w bibliotece szkolnej.  

3. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu, muszą 

posiadać maseczkę ochronną. Nauczyciel – bibliotekarz również pracuje 

w środkach ochrony osobistej.  

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od bibliotekarza  

i współpracowników (minimum 1,5 m). Zaleca się, aby uczniowie nie 

przekraczali wyznaczonych linii - oznakowanie na podłodze. Do 

bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

5. Uczniowie odkładają zwracane książki do wskazanego, opisanego datą 

kartonu, gdzie przez 2 dni będą one w tzw. kwarantannie bibliotecznej, 

po czym po zdjęciu z ewidencji będzie można je bezpiecznie wypożyczyć.  

 

 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej: 

 

1. Przy wejściu do gabinetu profilaktyki obowiązuje dezynfekcja rąk. 

2. W gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko 1 osoba z 

prawidłowo założoną maseczką zakrywającą usta i nos. 

3. Poruszanie się w gabinecie jest możliwe tylko w miejscu wskazanym 

przez pielęgniarkę. 
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Gabinet stomatologiczny:                                               

Czynny w poniedziałek, wtorek, środa  7.30 – 13.30, czwartek 7.30 – 12.00. 

Z powodu zagrożenia epidemicznego oraz zalecanego ograniczenia kontaktów, 

należy   wizyty   u   stomatologa   umawiać  pod nr telefonu 692 483 292 lub 

dzwonić -  dzwonek przy wejściu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym  umieszcza się numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 
zobowiązane są dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, 
zakrywać usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie dezynfekować/myć ręce wodą z mydłem  oraz 
dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  
z toalety. 

 Przeprowadza się codziennie prace porządkowe, 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. 

 Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się 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 wywiesza się plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem  
do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do  wyrzucania masek i rękawic 
jednorazowych. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 
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 przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia 
lub pracownika dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar 
termometrem bezdotykowym wynosi 38o  C lub wyżej, kaszel, duszności, 
uczeń zostaje odizolowany.  Powiadamia się rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic jest zobowiązany do 
niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady. 
Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły. 
Informuje telefonicznie o gotowości odbioru dziecka. Dziecko z objawami 
choroby nie może samo opuścić szkoły! 

 Zostaje wyznaczone pomieszczenie – pomieszczenie na I piętrze – po 
sklepiku szkolnym  (m.in. wyposażona w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów chorobowych. 

 Pracownicy szkoły są 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. 

 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. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się 
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. 
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 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  szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących  
w transporcie publicznym. 

 

Uwagi końcowe: 

 
 W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia  
na odległość wszystkie zajęcia zgodnie z planem lekcji będą prowadzone 
zdalnie,  z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

 

 

 
 


