
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII ORAZ NA 

WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GISu, MZ, MEN 

 

 

1.Do pracy, przedszkola, szkoły mogą przychodzić wyłącznie zdrowi pracownicy, dzieci, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Dzieci/uczniowie do przedszkola/szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.                                             

3.Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk zgodnie z 

instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

4.Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić do szatni szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) opiekunowie mają stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk.                                                                                                                                    

5. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:  niezwłocznie po przyjściu do szkoły umyć ręce, 

pamiętać o ochronie podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, ust i nosa.                        

6.Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal, co godzinę w czasie przerw .                                               

7.Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu w czasie przerw,  w przestrzeniach wspólnych 

szkoły, w czasie przebywania w świetlicy.                                                                                                                                                        

8. Uczniowie    posiadają własne przybory  i podręczniki, które w czasie zajęć mogą być na stoliku, 

w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami, nie pożyczają sobie żadnych 

rzeczy. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły i z szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.                                                                                                                                                      

9. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do zaktualizowania lub 

potwierdzenia nr telefonicznych ( u wychowawcy ) celem szybkiej i sprawnej komunikacji 

telefonicznej w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, ryzyka zachorowania. 

10. Rodzice/prawni opiekunowi są zobowiązani do odbierania telefonów, oddzwaniania w sytuacji 

kiedy nie mogli na bieżąco odebrać telefonu a także do szybkiego zorganizowania odbioru dziecka 

z szkoły kiedy będzie taka potrzeba. 

11. Rekomenduje się kontakty z nauczycielami, wychowawcami i administracją szkoły z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.                                                                                   

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować zostają usunięte. Pozostałe rzeczy są systematycznie myte, dezynfekowane.            

13. Na czas trwania epidemii wprowadza się ograniczenia dotyczące organizowania 



środowiskowych imprez, uroczystości szkolnych związanych z zapraszaniem rodziców, gości. 

Ograniczeniu podlega również organizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów.                                  

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r..                                                   

Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi oraz administracji, rodzice oraz uczniowie zostają 

zobowiązani do zapoznania się z powyższymi wytycznymi oraz do ich przestrzegania. 

  

 


