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Regulamin funkcjonowania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka obowiązujący w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego od 1 września 2022r.  

 

W  celu organizacji zajęć lekcyjnych w czasie zagrożenia epidemicznego wprowadza się następujące zasady:  

 

I. Ogólnie: 

I.1 Szkoła rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym od 1 września. 

I.2 Szkoła jest zobowiązana do zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi 

GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych. 

I.3 Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone numery telefonów powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb medycznych i alarmowe. 

I.4 Do szkoły może wejść wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów infekcji dróg oddechowych, której 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

I.5 W miarę możliwości ograniczy się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochrony: osłona nosa i ust, 

jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja dłoni, a także nieprzekraczanie strefy). 

II. Zasady dotyczące przychodzenia/wychodzenia uczniów do/ze szkoły: 

II.1 Uczniowie przychodzący/ wychodzący/ rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający 

dzieci do/ze szkoły/ osoby trzecie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych 

osób.  

II.2 Wydzielone zostały 3 wejścia do szkoły:  

✔ Budynek A, wejście główne, klasy 0a, 1a, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4-6. 

✔ Budynek B, wejście boczne, klasy 0b, 0c, 1b 

✔ Budynek C, wejście od strony parkingu, klasy 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d. 

II.3 Rodzice/opiekunowie i uczniowie wchodzący do szkoły mogą zdezynfekować ręce. Środek do 

dezynfekcji jest udostępniony przy wejściach do szkoły. 

II.4 Rodzice/opiekunowie odbierający ucznia ze szkoły, w wyznaczonej strefie (przy portierni) 

zgłaszają pracownikowi szkoły taki fakt. Nauczyciel przyprowadza ucznia do strefy, gdzie czeka 

na niego rodzic/opiekun. 

II.5 W celu zachowania bezpieczeństwa uczniów ograniczone pozostają wejścia rodziców do szkoły. 

 
III. Zasady funkcjonowania na terenie szkoły: 

III.1 Uczeń podczas zajęć w szkole przebywa w różnych salach – w zależności od rodzaju lekcji. 
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III.2 Uczniowie danej klasy korzystają tylko z wyznaczonych szatni 

 

IV. Organizacja przerw: 

IV.1 Szkoła jest zobowiązana do zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi 

GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych. 

IV.2 W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy w  interwałach 

adekwatnych do potrzeb, uwzględniając pobyt na świeżym powietrzu – minimum 2 razy 

dziennie.  

IV.3 Przerwy są organizowane tak, aby nie pokrywały się z przerwami klas starszych.  

IV.4 Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

IV.5 W nauczaniu systematycznym uczniowie klas 4-8 krótkie przerwy spędzają na korytarzu; długie 

przerwy: godz. 10.05-10.20 i 12.50-13.15 spędzają na świeżym powietrzu – boisko szkolne  

IV.6 Sale lekcyjne są wietrzone na bieżąco. 

IV.7 Podczas przerw uczniowie powinni pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.  Po 

umieszczeniu rzeczy w szafce (w szatni) uczniowie powinni opuścić  pomieszczenie, nie 

grupować się 

V. Higiena i środki ostrożności: 

V.1 Dyspensery z płynem odkażającym są ustawione w wielu miejscach szkoły. 

V.2 W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z mydłem, płynem dezynfekcyjnym  i ręczniki 

papierowe.  

V.3 We wszystkich salach i toaletach umieszczono instrukcje mycia rąk. 

V.4 Wszystkie pomieszczenia będą wietrzone na bieżąco 

V.5 W szkole wydzielono pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, w którym zostanie odizolowana osoba, u której stwierdzi się objawy chorobowe 

(sala nr 217). 

V.6 Pracownicy obsługi dbają o utrzymanie czystości i dezynfekują: ciągi komunikacyjne, toalety, 

sale lekcyjne, sprzęty sportowo-rekreacyjne, z których korzystają uczniowie. 

V.7 Na bieżąco dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, blaty w pomieszczeniach, w których spożywa się posiłki. 

V.8 W/w działania są monitorowane. 
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V.9 W holu budynku A ustawiony został pojemnik z przeznaczeniem wyłącznie na zużyte środki 

zapobiegawcze stosowane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców (maseczki 

ochronne, rękawiczki). Pracownicy szkoły postępują z tymi odpadami zgodnie z  wytycznymi GIS. 

VI. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia: 

VI.1 Osoba, u której stwierdza się objawy chorobowe (kaszel, duszności, podwyższona temperatura 

ciała lub inne), zostaje odizolowana w pomieszczeniu do tego przeznaczonym – sala nr 217 - w 

odległości min. 2m od innych osób. 

VI.2 Jeśli dotyczy to ucznia, natychmiast zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie. 

VI.3 Jeśli dotyczy to osoby dorosłej, dyrektor natychmiast  odsuwa ją od wykonywanych czynności, 

kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w nim oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze 

czynności dla pracownika). W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia zostanie wykonany 

telefon pod nr 999 lub 112 

VI.4 W uzasadnionym przypadku dyrektor zawiadamia Sanepid i stosuje się do jego zaleceń. 

VI.5 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną zastosowane 

procedury zgodnie z  zaleceniami  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (w tym – 

np. czasowe nauczanie zdalne dla klasy, poziomu lub całej szkoły). 

VII. Organizacja pracy świetlicy szkolnej: 

  VII.1  Edukacja wczesnoszkolna – Regulamin świetlicy i aneks do Regulaminu świetlicy. 

  VII.2  Nauczanie systematyczne, klasy 4-8: 

budynek  A (piętro):  

Odrabianki:   godz. 14.20-16.20  

  

Klubik I/boisko:   godz. 14.20-16:20  

              Klubik II/ boisko: godz. 14:20 – 15:20  

 

VIII. Organizacja wydawania obiadów: 

VIII.1 Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

a. Uczniowie jedzą obiady w jadalni w  godz. 12.05-14.00, zgodnie z grafikiem podanym przez 

wychowawców. 

b. Przed posiłkiem  i po nim uczeń myje ręce. 

 

VIII.2 Uczniowie nauczania systematycznego: 
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a. Uczniowie klas 4-8 jedzą obiady w jadalni, w godz. 12.50-13.15 i 14.00-14.20 - zgodnie 

z grafikiem podanym przez wychowawcę. 

b. W jadalni po posiłku następuje dezynfekcja blatów i krzeseł oraz wietrzenie 

pomieszczenia. 

c. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temp. min. 60 stopni C. 

d. W jadalni uczniowie starają się siadać w zespołach klasowych. 

e. Przed i po posiłku uczeń myje ręce. 

IX. Organizacja pracy biblioteki szkolnej: 

IX.1 Biblioteka jest czynna codziennie. 

IX.2 W pierwszych 2 tygodniach września biblioteka zajmuje się wypożyczaniem dotacyjnych 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w związku z tym nie jest dostępna dla uczniów. 

Wypożyczanie materiałów dotacyjnych reguluje Regulamin korzystania z dotacyjnych 

podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

IX.3 Uczniowie mogą wypożyczać książki zgodnie przed lekcjami, w trakcie przerw i po lekcjach – 

zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki szkolnej: 

X. Obowiązki pracowników, uczniów  i rodziców/opiekunów: 

X.1 Nauczyciele: 

a. Dbają o bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

b. Pełnią swoje obowiązki, organizując czas przydzielonej im grupie uczniów, prowadząc zajęcia 

programowe. 

c. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

d. Dbają o to, aby z sali zostały usunięte lub przysłonięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować. 

e. Jeżeli do zajęć wykorzystują przybory sportowe, zgłaszają to obsłudze szkoły w celu ich 

zdezynfekowania. 

f. Wietrzą salę, w której organizują zajęcia. 

g. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

h. Jako wychowawcy zorganizują pokaz właściwego mycia rąk. 
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i. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u siebie lub ucznia, 

niezwłocznie informują dyrektora. 

j.  Powinni pozostać w domu w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów 

choroby zakaźnej i skontaktować się z lekarzem. 

k. Stosują się do ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu.  

X.2 Pracownicy obsługi: 

a. Dezynfekują klamki, poręcze, włączniki światła, stoły i krzesła oraz przyrządy sportowe, 

rekreacyjne, itp. zgodnie z procedurą. 

b. Sprzątają i dezynfekują toalety. 

c. Wietrzą części wspólne – korytarze, jadalnię, sale gimnastyczne. 

d. Dyżurują przed lekcjami przy każdym z trzech wejść do szkoły (budynek A, B i C), koordynując 

ruchem uczniów, zgodnie niniejszym z Regulaminem. 

e. W razie potrzeby mierzą uczniom lub dorosłym temperaturę termometrem bezdotykowym. 

f. Wykonują wszystkie inne czynności, zgodnie z zakresem obowiązków. 

g. Powinni pozostać w domu w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów 

choroby zakaźnej i skontaktować się z lekarzem. 

h. Stosują się do ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu. 

X.3 Uczniowie: 

a. Przychodzą do szkoły bez objawów chorobowych. 

b. Posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. Ta zasada obowiązuje również w świetlicy szkolnej. 

c. Nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów 

d. Nie powinni dzielić się z innymi uczniami śniadaniem, piciem.  

e. Regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

zajęć na świeżym powietrzu.  

f. Spożywają obiad w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem. 

g. Są zobowiązani (uczniowie klas 4-8) spędzać długie przerwy na boisku szkolnym. 

h. Zakrywają nos i usta podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust 

i. Stosują się do ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu. 

X.4 Rodzice/ opiekunowie prawni: 

a. Przyprowadzają do szkoły tylko i wyłącznie zdrowe dziecko. 

b. Wyrażają zgodę na pomiar dziecku temperatury. 
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c. Przebywają w szkole tylko w wyznaczonym miejscu – przy portierni. 

d. Kontaktują się z pracownikami szkoły telefonicznie, via e-mail/librus. 

e. Informują szkołę w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach i o podejrzeniu choroby. 

f. Dbają o to, aby uczeń codziennie miał: śniadanie, picie (np. bidon) oraz własne podręczniki i 

przybory szkolne. 

g. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka chorego, z objawami infekcji dróg oddechowych, z 

gorączką lub gdy domownicy poddani są kwarantannie. 

h. Często przypominają dziecku o zasadach zachowania higieny. 

i. Stosują się do ustaleń wynikających z niniejszego Regulaminu.  

 

Wchodzi w życie 1 września 2022r. 


