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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 dyrektora ZPO z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych  

w Szczawinie Kościelnym w czasie epidemii 

obowiązuje od 1 września 2020 r. 

Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);  

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.); 

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pu-

blicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);  

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);  

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz-

wiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);  

  wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 

 

I. Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do przedszkola/szkoły może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

domowych lub w izolacji. 

2. Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani do przedszkola/szkoły i z niego/niej odbierani przez opieku-

nów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z/ze przed-

szkola/szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa doty-

czących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Wyznacza się miejsca przebywania rodziców przyprowadzających i odbierających  dzieci.  Dzieci nie zapi-

sane do świetlicy czekają na korytarzu przed szatnią na pracownika szkoły, który przeprowadzi dzieci do 

sali. 

3. Wszyscy wchodzący do przedszkola/ szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk, korzystając z dostęp-

nych w szkole urządzeń.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

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

c) dystansu od pracowników przedszkola/szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeń-

stwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jed-

norazowe lub dezynfekcja rąk). 

5.  Osoby z zewnątrz przebywają w przedszkolu/szkole tylko w uzasadnionych sytuacjach (obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko oso-

by bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach, tj. 

komunikacja od drzwi wejściowych do sekretariatu. 

6.  Jeżeli pracownik przedszkola/szkoły zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infek-

cję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko/ucznia w 

odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocz-

nie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z/ze przedszkola/szkoły wła-

snym środkiem transportu.  

7. W celu zachowania dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w przedszkolu/szkole zobowiązuje się 

uczniów do: 

a) przebywania na kondygnacjach, na których odbywają się lekcje, 

b) wchodzenia na wyższą kondygnacje północną klatką schodową, 

c) schodzenia na niższą kondygnację południową klatką schodową, 

d)  przechodzenia na zajęcia po wychowaniu fizycznym niezwłocznie po zakończeniu tych zajęć, 

e) przerwy międzylekcyjne dla uczniów klas I-III ustalane są przez nauczycieli w ten sposób, by na korytarzu 

jednocześnie nie przebywali uczniowie z nie więcej niż z 2 oddziałów. 

f) Obowiązuje noszenie maseczki przez uczniów podczas przebywania w przestrzeni wspólnej, uczeń zdej-

muje maseczkę po zajęciu miejsca przy stoliku. 

8. Po każdych zajęciach przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń do nauki oraz szatni przy sali gimna-

stycznej. 

9.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfe-

kować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

11. Nauczyciel kończący zajęcia w danej sali dezynfekuje biurko i klawiaturę komputera. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkol-

nym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
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13. Dzieci/uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę zmywa się detergentem lub zdezynfekuje 

po każdym dniu zajęć, a w miarę potrzeby po każdych zajęciach.  

15. Części wspólne (korytarze) wietrzy się raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w cza-

sie przerwy.  

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zacho-

wać dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

17. Dziecko/uczeń nie powinno/powinien zabierać ze sobą do przedszkola/szkoły niepotrzebnych przed-

miotów.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, 

tak by na jednego uczestnika zajęć przypadała powierzchnia nie mniejsza niż 2,5 - 4 m2. 

19. Regulamin świetlicy szczegółowo reguluje zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

20. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wy-

chowanków 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 prze-

prowadzeniu dezynfekcji.  

21. W sprawach administracyjnych wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elek-

tronicznej.  

22. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują w miejscu i terminach wyznaczonych przez dyrektora ZPO. 

23. W ZPO obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

24. W przypadku zaobserwowania u dziecka/ucznia objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) 

dziecko/uczeń jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu 

i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie ode-

brać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

25. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności 

udzielenia pomocy lub przebrania). 

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

27. Nauczyciel – bibliotekarz opracowuje Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach.  
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28. Dyrektor ZPO ustala z gabinetem stomatologicznym na podstawie obowiązujących wymagań określo-

nych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Fun-

duszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu.   

29. Źródełko wody pitnej pozostaje wyłączone na czas epidemii. 

30. Zobowiązuje się uczniów do zabierania z domu do szkoły w bidonach i butelkach napojów do spożycia 

podczas pobytu w przedszkolu/szkole.  

31. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia ponadto:  

- zasady korzystania ze stołówki szkolnej, 

- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole, 

- regulamin i zasady pełnienia dyżurów, 

 - zasady korzystania z obiektów sportowych. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieszczone są  numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitatrno-

Epidemiologicznej w Gostyninie, oddziału zakaźnego WSZ w Płocku.  

2. Pracownicy obsługi czuwają, by wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci/uczniów, wchodzące do 

przedszkola/szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3. Wychowawcy upowszechniają zasady dotyczące regularnego mycia rąk wodą z przez uczniów, szczegól-

nie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toa-

lety. 

4. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywa-

nia w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomiesz-

czeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opako-

waniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia de-

zynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

6. Przed wejściem do pomieszczeń sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowe-

go mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszcze-

nie z użyciem detergentu.  
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III. Gastronomia 

1. W pomieszczeniach kuchni stołówki szkolnej odległość pomiędzy stanowiskami pracy  wynosi minimum 

1,5 m. 

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produk-

tów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych – jadalnia stołówki szkolnej -  

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne. 

4. Wydawanie posiłków i spożywanie ich przy stolikach odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

5. Przy stoliku siedzą maksymalnie dwie osoby spożywające posiłek po przekątnych stolika.  

6. Po każdorazowym opuszczeniu stolika przez osoby spożywające posiłek konieczne jest czyszczenie bla-

tów.   

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 

60°C .  

8. Jednorazowe serwetki wydawane są w miarę potrzeby bezpośrednio przez obsługę. 

9.  Dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki w sposób przyjęty.  

10. Osoby spożywające posiłki bezpośrednio po zakończeniu konsumpcji odnoszą naczynie i sztućce do 

wyznaczonego miejsca. 

11. Naczynia i sztućce odniesione po konsumpcji są niezwłocznie wkładane do zmywarki. 

12. Podczas przejścia i przebywania na stołówce uczniowie obowiązkowo korzystają z maseczek, którą 

zdejmują po zajęciu miejsca przy stoliku i spożywania posiłku. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

1. 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 warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy powyżej 60 roku życia podczas pełnienia dyżurów używają maseczek lub przyłbic.  

3. Wyznacza się wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły zostali 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. 
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5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdro-

wotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz: 

a. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie 

b. Stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

V. Organizacja dowożenia. 

1. Zapewnienia się dzieciom i młodzieży bezpłatny dowozu i opiekę podczas dowozu do przedszkola i szko-

ły, placówki systemu oświaty na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym a ponadto:  

a. uczniowie zajmują stałe wyznaczone miejsca w autobusach, 

b. podczas podróży mają obowiązek zasłaniania nosa i twarzy maseczkami. 

2. Kierowca autobusu jest obowiązany do dezynfekowania siedzisk, poręczy i pochwytów. 

3. Zaleca się usuniecie z siedzeń pokrowców, których nie można dezynfekować.  

 

VI. Organizacja pracy szkoły po ewentualnym zaliczenie powiatu do strefy żółtej lub czerwonej. 

1. Zajęcia lekcyjne każdego oddziału odbywają się w stałych salach. 

2. Uczniowie podczas przebywania w szatni i na korytarzu mają obowiązek zakrywania nosa i ust. 

3. Obowiązek zakrywania nosa i ust wprowadza się dla nauczycieli przebywających w pokoju nauczyciel-

skim. 

4. Nie organizuje się wycieczek i żadnych wyjść ze szkoły.  

5. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zmianie sposobu nauczania wprowadzając formę hybry-

dową lub nauczanie zdalne.  

6. Nauczanie zdalne dyrektor szkoły i przedszkola zorganizuje dla: 

a.  uczniów pozostających na kwarantannie,  

b.  uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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c. uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i 

posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów 

epidemicznych.  

7. Ustala się adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych -pierwszeństwo 

przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowni-

ków handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID-19. 

8. Wyznaczony pracownik termometrem bezdotykowym mierzy temperaturę ciała pracownikom przy wej-

ściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i 

korzysta z teteporady medycznej. 

9. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obo-

wiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodzi-

ców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej, 

 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; 

10. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możli-

wości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim) i zapewnić kontakt ze szkołą na 

ten czas. 

 


