
 
Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia Dyrektora SP im. JP II w Tokarach Pierwszych   

nr 9/2021 z dn. 31.08.2021 r. 

 

 

Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Tokarach Pierwszych w okresie pandemii COVID-19 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników, rodziców, uczniów i dzieci oraz 

osoby trzecie w trakcie trwania pandemii COVID-19. 

2. Celem regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły. 

II. ZASADY WCHODZENIA I WYCHODZENIA ZE SZKOŁY 

1. Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci i uczniowie oraz pracownicy, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją domową albo mają objawy infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Uczniowie, którzy mają alergię i katar sienny mogą uczestniczyć w zajęciach 

po przedłożeniu wychowawcy przez rodzica oświadczania lub zaświadczenia 

o chorobie. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 

z osoba chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 

o zakażenie. 

4. Rodzic zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć w szkole w roku szkolnym 

2020/2021 wypełnić oraz złożyć u wychowawcy oświadczenie o stanie zdrowia/zgodę 

stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu oraz zgodę na pomiar temperatury stanowiącą 

załącznik nr 2 do regulaminu. 

5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły od strony placu zabaw. 

6. Uczniowie klas I- VIII, pracownicy szkoły oraz osoby trzecie wchodzą wejściem 

głównym. 

7. Przedsionki stanowią część wspólną dla rodziców i osób trzecich, w których 

obowiązuje dystans społeczny wynoszący 1,5 m.  

8. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.  

9. Pracownicy szkoły, dzieci i uczniowie przy wejściu do szkoły podlegają mierzeniu 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez pracownika obsługi (temperatura 

ciała nie może przekroczyć 38°C). 

10. Rodzice/opiekunowie odbierający lub przyprowadzający dzieci do/ze szkoły oraz osoby 

trzecie mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m. 

11. Dzieci i 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. 

12. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w szczególnych sytuacjach wchodzić 

do budynku szkoły lub na teren 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 zasad związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne 

w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 



 

13. Rodzice/opiekunowie odbierający/przyprowadzający dzieci do/ze szkoły nie wchodzą 

na teren placówki, przekazują dziecko pracownikowi/nauczycielowi przy wejściu 

do szkoły. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel. 

a. Tylko w miesiącu wrześniu (okres adaptacji dzieci) rodzice dzieci z oddziałów 

przedszkolnych mogą wejść na teren szkoły celem pomocy w czynnościach 

samoobsługowych związanych z rozbieraniem i ubieraniem. 

b. W takim przypadku tylko jeden rodzic przyprowadza/ odbiera dziecko/dzieci. 

c. Po udzieleniu pomocy dziecku w czynnościach samoobsługowych rodzic 

natychmiast opuszcza szkołę. 

14. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

15. Rodzice/opiekunowie i osoby trzecie, jeżeli bezwzględnie wymaga tego sytuacja 

wchodząc do szkoły mają obowiązek stosowania środków ochronnych (maseczki), 

zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek 

jednorazowych. 

16. Rodzice/osoby trzecie mogą wejść na teren szkoły po uzyskaniu zgody sekretariatu 

szkoły pod nr tel. 63 2886121 z zachowaniem zasad obowiązujących w pkt 12. 

17.  Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placu zabaw przez rodziców z dziećmi oraz 

przez inne osoby z zewnątrz.  
 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Uczniowie odbywają zajęcia w wyznaczonych salach dydaktycznych: 

a. 0a – sala nr 13 

b. 0b – sala nr 15 

c. Klasa I – sala nr 16 

d. Klasa II – sala nr 17 

e. Klasa III – sala nr 20 

f. Klasa IV – sala nr 19 

g. Klasa V – sala nr 4 

h. Klasa VII – sala nr 3 

i. Klasa VIII – sala nr 18 

j. Zaj. wychowania fizycznego – sala nr 30 i boisko szkolne 

k. Zaj. świetlicowe  - sala nr 17 i 19 

l. Zajęcia dodatkowe – sala nr 27/28 

m. Izolatorium - sala nr 1 

2. Uczniowie i nauczyciele każdorazowo zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu 

do sali (mycie rąk lub dezynfekcja).  

3. Bezwzględnie 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.  

4. Zaleca się częstą dezynfekcję rąk. 

a. Uczniowie mogą być zwolnieni z dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym przy 

wejściu do klasy jeśli rodzic przedłożył wychowawcy oświadczenie o reakcjach 

alergicznych lub innych chorobach skóry. 

b. Uczniowie zwolnieni na podstawie ppkt a. zobowiązani są do mycia rąk. 

c. Uczniowie mogą korzystać z własnych środków dezynfekcyjnych. 

 

 

 



 

5. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązują zasady: 

a. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, 

co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami 

uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc 

od powierzchni stolika,  

b.  pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

c. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela,  

d. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów,  

e.  miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

6. Należy wietrzyć sale lekcyjne części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Za wietrzenie sal 

lekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący w danej sali zajęcia, 

a za wietrzenie części wspólnych pracownicy obsługi. 

7. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. W przypadku korzystania 

z przedmiotów i sprzętów niezbędnych do zajęć należy je czyścić i dezynfekować. 

8. Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły zabawek oraz innych 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. 

9. Każde dziecko/uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych. 

10. Pomoce dydaktyczne eksponuje tylko nauczyciel. Środki dydaktyczne, z których 

korzystają uczniowie są dezynfekowane i/lub podlegają 2 dniowej kwarantannie. 

11. Unikamy witania się przez podanie ręki. 

12. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do korzystania z maseczek 

w częściach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

13. Pracownicy szkoły sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia : 

a. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole 

w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie; 

b. systematycznie przypominają o zasadach dezynfekcji rąk oraz nadzorują 

dezynfekcję lub mycie rąk uczniów wchodzących do klasy po przerwie. 

c. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, 

z zajęć w-f, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, 

unikania dotykania oczu, ust; 

d. realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu 

z rówieśnikami; 

e. realizują zajęcia świetlicowe i zajęcia w-f przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych na boiskach szkolnych, siłowni zewnętrznej lub placu zabaw: 

f. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych 

u dziecka. 

15. Wychowawcy informują wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie o uczniach 

chorujących na alergię i zwolnionych z dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym. 

Oświadczenia lub zaświadczenia przedkładają do sekretariatu szkoły. 



 

16. Sekretariat prowadzi listę uczniów zwolnionych z dezynfekcji i listę uczniów 

chorujących na alergię, które są wyłącznie do wiadomości nauczycieli uczących 

w danych klasach celem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19. 

17. Dziecko/uczeń u którego pracownik szkoły zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe 

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel ma mierzoną temperaturę i zostaje odizolowany od pozostałych w izolatorium, 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Wychowawca lub sekretarka 

powiadamia rodzica o konieczności odbioru dziecka ze szkoły. 

18. W przypadku stwierdzenia u dziecka zarażenia koronawirusem rodzic bezzwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze działania. 

19. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 

porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie 

nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

20. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

21. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem. 

22. Obowiązuje 2 dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece oraz materiałów dostarczanych do sekretariatu. 

23. Nauczyciele mogą organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

 

IV. PRZERWY 

 

1. Zaleca się organizowanie przerw na świeżym powietrzu w grupach klasowych. 

2. Nauczyciele klas I – III organizują przerwy w innym czasie niż przerwy uczniów klas 

starszych. 

3. Przestrzeń wspólna dla uczniów to hol, korytarze i szatnia, w których obowiązuje 

dystans społeczny – 1,5m. 

4. Uczniowie korzystający ze sklepiku szkolnego zachowują dystans społeczny. 

5. Sklepik szkolny oferuje tylko produkty w opakowaniach. 

 

V. POSIŁKI 

 

1. Podczas śniadań dzieci/uczniowie korzystają z własnego jedzenia i picia. 

2. II śniadanie i obiad dla oddziałów przedszkolnych odbywa się w stołówce. 

3. II śniadanie dla uczniów klas I – VII odbywa się w salach dydaktycznych. 

4. II śniadanie dla uczniów klasy VIII odbywa się w stołówce. 

5. Obiady odbywają się w stołówce. 

6. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na stołówkę. 

7. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 



 

VI. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

1. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal. 

Odpowiadają także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, umywalek, kranów 

i włączników w salach. 

2. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów 

używanych przez dzieci. 

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

4. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem 

lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym 

jego użyciu przez daną klasę.  

5. Salę komputerową oraz salę nr 3 (biologiczno–chemiczną), a także inne sale należy 

dezynfekować po każdorazowej zmianie grupy uczniów.  

6. Pracownicy obsługi potwierdzają przeprowadzenie dezynfekcji wpisem na kartę 

kontroli. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Regulamin wchodzi w życie od 01.09.2021 r. i obowiązuje do odwołania. 

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, dostosowując 

zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

zachowania zasad bezpieczeństwa  

w SP im. JP II w Tokarach Pierwszych  

w okresie pandemii COVID-19 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

        adres zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie/zgoda 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1):  

1. Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci 

..................................................................................... (imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej. 

  

2. W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 

Dyrektora placówki. 
 

3. Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka 

z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, 

mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.  
 

  

 

…………………………………………….. 
   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

zachowania zasad bezpieczeństwa  

w SP im. JP II w Tokarach Pierwszych  

w okresie pandemii COVID-19 

 

 

Zgoda na pomiar temperatury dziecka 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.  z 2016 r. Nr 119, poz. 1), wyrażam zgodę 

na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka: 

............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce 

przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z siedzibą: 

Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn. 

 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych 

i zapobiegawczych, związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

 

 

………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 


