
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PODCZAS EPIDEMII COVID – 19  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 im. JANA STEFANA DWORAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

Podstawa prawna: 

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 

6, poz. 69 z późń. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 

Niniejszy regulamin wprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom 

pozostającym pod opieką placówki. Wszystkie osoby przebywające w Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana 

Stefana Dworaka  w Rudzie Śląskiej zobowiązane są do przestrzegania jego zasad. 

I. Przebywanie na terenie szkoły 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

domowych. 

2. Do pracy może przyjść pracownik wyłącznie bez żadnych objawów chorobowych. 

3. Uczniowie mogą korzystać z własnych maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych podczas zajęć 

i przerw. 

4. Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej - maseczki (ewentualnie przyłbice), 

jednorazowe rękawiczki, z których mogą korzystać podczas pracy. 

5. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu 

dezynfekującego znajdującego się w każdej sali oraz w wyznaczonych miejscach na korytarzach. 

6. Przed wejściem na teren placówki umieszczono płyn do dezynfekcji rąk. Rodzice/opiekunowie 

prawni/ interesanci wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek 

ochronnych oraz zakrycia ust i nosa. 

7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowanie dystansu wobec pozostałych w 

miejscach wspólnych oraz niegromadzenia się na terenie szkoły. 

8. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. (szczegóły dla klas I-III – załącznik nr 1a) 

9. Zajęcia lekcyjne (wszystkich klas) w miarę możliwości organizowane są w jednej sali dla każdej 

klasy/grupy uczniów (szczegóły dla klas IV-VIII – załącznik nr 1b).  

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

dydaktycznych.  

11. Należy bezwzględnie stosować się do procedur bezpieczeństwa w świetlicy (załącznik 2a) oraz 

ustalonego aneksu do regulaminu świetlicy (załącznik 2b). 

12. Do regulaminu biblioteki należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii, uwzględniając konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. (załącznik 3) 

13. Przy wchodzeniu do szkoły i wychodzeniu z niej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wchodzenie 

odbywa się wejściem przez szatnię, wychodzenie głównym wyjściem. 



14. Odprowadzanie dzieci do szkoły należy ograniczyć do minimum. Opiekunowie przyprowadzający 

dzieci nie wchodzą do szkoły, odprowadzając dzieci maksymalnie do drzwi wejściowych, zachowując 

zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

15. Wyjątek stanowi przyprowadzanie/odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej. Opiekunowie odbierający 

dziecko ze świetlicy odbierają je od drzwi świetlicy (nie wchodzą do świetlicy), stosując się ściśle do 

zapisów p. 6. 

16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej i personel kuchenny powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W kontaktach z interesantami, rodzicami 

uczniów, pracowników szkoły obowiązuje nakaz stosowania osłony ust oraz nosa. 

17. Dopuszczalna jest organizacja zebrań z rodzicami, zajęć dodatkowych, konsultacji, zebrań rady 

pedagogicznej w formie online. 

II. Higiena 

1. Uczniowie mają obowiązek posiadania i używania własnych przyborów szkolnych oraz książek. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. 

2. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

4. Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przypominania uczniom o konieczności częstego 

mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zewnątrz. 

5. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do stosowania się do instrukcji mycia rąk 

umieszczonych w toaletach. 

6. Środki ochrony osobistej należy po ich użyciu wyrzucać do wyznaczonego do tego celu zamykanego 

kosza. 

III. Przerwy między zajęciami 

1. Podczas przerwy między lekcjami nauczyciel kończący lekcję w danej sali i odpowiada za jej 

wietrzenie (otwarcie wszystkich okien). 

2. Podczas przerw, w sprzyjających warunkach pogodowych, uczniowie powinni spędzać czas na 

zewnątrz, na terenie przyszkolnym. 

3. Podczas przerw, jeśli nauczyciel nie pełni dyżuru i jest obecny w sali, uczniowie mogą przebywać w 

danej sali lekcyjnej. 

4. Zasady i plan dyżurów nauczycieli na przerwach (załącznik nr 4) 

IV. Zajęcia sportowe 

1. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować po zakończeniu zajęć. 

4. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego przebywają pod opieką 

nauczyciela prowadzącego lekcję. 



5. Zaleca się w miarę możliwości jak najczęstsze odbywanie wychowania fizycznego i zajęć sportowych 

na wolnym powietrzu. 

6. Z uwagi na konieczność wietrzenia i dezynfekcji sali gimnastycznej (w szczególności – szatni) po 

zajęciach każdej grupy – kolejne klasy przerwę przed lekcją wf-u spędzają z nauczycielem 

dyżurującym, zaś na salę gimnastyczną schodzą dopiero pod koniec przerwy. 

7. Należy stosować szczegółowe procedury bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i podczas zajęć 

sportowych (załącznik 5) 

V. Dezynfekcja 

1. Przewiduje się, w miarę możliwości, organizację lekcji dla klasy w jednej sali. Dezynfekcje 

planowane są po zakończeniu zajęć przez daną klasę. 

2. W razie konieczności przejścia grupy do innej sali blaty stolików są dezynfekowane przez  

pracowników obsługi przed wejściem uczniów. 

3. W pracowni informatycznej podczas zajęć uczniowie mogą korzystać ze swoich rękawiczek. W celu 

usprawnienia dezynfekcji - klawiatury i/lub myszki są owinięte folią streczową. Zarówno klawiatury, 

myszki, jak i blaty stolików w pracowni informatycznej dezynfekowane są na bieżąco, tzn. po każdej 

lekcji. 

4. Sale oraz części wspólne - korytarze - należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć, pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności i zadbaniu o 

bezpieczeństwo uczniów. 

5. Klamki oraz poręcze schodów będą dezynfekowane w miarę możliwości po każdej przerwie 

międzylekcyjnej, jednak nie rzadziej niż 2 razy podczas trwania zajęć lekcyjnych w ciągu dnia. 

6. Nauczyciel po zakończeniu zajęć w danej sali, zobowiązany jest do zdezynfekowania  klawiatury i 

myszki komputera, z którego korzystał. 

7. W celu sprawnego przeprowadzenia bieżącej dezynfekcji pomieszczeń opracowuje się stały 

harmonogram dezynfekcji sal lekcyjnych (załącznik 6) 

VI. Stołówka 

1. Obiady są wydawane wg obowiązującego w szkole grafiku. 

2. Uczniowie schodzący na obiad zostawiają okrycie wierzchnie w szafkach a tornistry w sali lekcyjnej, 

bądź w uzasadnianych przypadkach w holu przed wejściem do stołówki. 

3. Przed wejściem do stołówki obowiązuje procedura dezynfekcji rąk. 

4. Do spożywania posiłków jadalnię przygotowują pracownicy kuchni. Przygotowanie obejmuje: - 

dezynfekcję stołów i krzeseł, 

- wietrzenie, 

- ustawianie krzeseł 

- przygotowanie i wydanie kompletu sztućców. 

5. W jadalni przebywają tylko uczniowie jedzący obiady, pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.  

6. W miarę możliwości dzieci nie podchodzą po obiady do okienka. Posiłki są im podawane do stolików 

przez personel kuchni i opiekunów (nauczycieli /wychowawców świetlicy). 

7. Dzieci jedzą obiady przy wyznaczonych stolikach, w miarę możliwości klasami. 

8. Nauczyciele korzystający ze stołówki mają wyznaczony osobny stolik. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wymieniania się produktami znajdującymi się na talerzach. 

10. Po każdej grupie spożywającej posiłek jadalnia podlega dezynfekcji. 

11. W celu sprawnego przeprowadzenia bieżącej dezynfekcji pomieszczeń, w których uczniowie 

spożywają posiłki opracowuje się stały harmonogram wydawania obiadów uczniom poszczególnych 

klas (załącznik 7) 



VII. Inne postanowienia 

1. Wprowadza się do stosowania i przestrzegania przez nauczycieli/pracowników szkoły i uczniów: 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZAJĄCE ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ 

WIRUSA COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 im. JANA STEFANA DWORAKA 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (załącznik nr 8). 

2. Wprowadza się do wykorzystania wzór deklaracji w związku z COVID-19 rodziców/opiekunów 

prawnych (załącznik nr 9) 

3. Ustala się miejsca i zasady dystrybucji płynów dezynfekcyjnych, maseczek i innych środków ochrony 

osobistej (załącznik nr 10). 

4. WAŻNE TELEFONY: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22:  32 2486 132 

SANEPID:      32 3400 384 (85) 668 164 330, całodobowo 504 362 152 

SŁUŻBY MEDYCZNE    112 

INFOLINIA NFZ     800 190 590 

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY  22 5361 300 

WYDZIAŁ OŚWIATY UM    32 2448 000 

KURATORIUM OŚWIATY    32 6063 035 

 


