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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

nr 2/2022/20213 

z dn. 1 września 2022 r.  

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE 

WIELKIEJ PODCZAS ZAGROŻENIA STANEM 

EPIDEMII  

 

 
Opracowany na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z dn. 31 

marca 2022 r.  

Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszym 

regulaminie obowiązują każdego pracownika, nauczyciela, ucznia niezależnie od formy zajęć, 

w których uczestniczy,  rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów szkoły. 
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I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom przebywającym 

w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do: 

a. przyprowadzania/ wysyłania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów 

chorobowych lub infekcji zakaźnej, 

b. przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii. 

2. Rodzic ma obowiązek: 

a. zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust; 

b. regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem, nie dzielenie się 

zaczętym jedzeniem, w miarę możliwości zachować dystans społeczny; 

c. zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

i kasłania. 

3. Dziecko nie może zabierać do szkoły zbędnych przedmiotów (zabawki, klocki, 

czasopisma itp.). 

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu 

z placówki. 

5. Na wezwanie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru 

dziecka. 

 

II. ORGANZIACJA PRACY 
 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych lub infekcji 

zakaźnej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do/ze szkoły przez opiekunów bez objawów 

chorobowych lub infekcji zakaźnej. 

3. Rekomenduje się, by wszyscy wchodzący do budynku szkoły myli ręce wodą i mydłem. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do budynku szkoły. 

5. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na potrzeby dziecka, dopuszcza się 

możliwość przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie) rodzica/opiekuna 

z zachowaniem zasady:1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. W przypadku użycia innych termometrów niż 

termometr bezdotykowy, dezynfekcja następuje po każdym użyciu. Pracownik 

zobowiązany jest uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

7. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet profilaktyki zdrowotnej – sala 211) 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od osoby wyznaczonej do sprawowania nad nim 

opieki. 

8. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 rodzic/opiekun zostaje niezwłocznie telefonicznie 

powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Opiekę na dzieckiem 

sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora zabezpieczona niezbędnymi środkami 

ochrony, z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m. Wyznaczony przez dyrektora 

nauczyciel niezwłocznie informuje jednego z rodziców/opiekunów prawnych w celu 
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pilnego odebrania dziecka z placówki. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko z 

objawami chorobowymi zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji, 

9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk: po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, 

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

10. Rekomenduje się, by w szatni uczniowie oraz dzieci stosowały osłonę ust i nosa. 

11. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

12. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz 

przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

13. Ze względów bezpieczeństwa budynek szkoły pozostaje zamknięty dla osób trzecich. 

Bezpośredni kontakt jest możliwy w wyznaczonym miejscu przy zachowaniu wszelkich 

środków ostrożności: kontakt przez okienko w oszklonym pomieszczeniu, osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.  

14. Szkoła i Przedszkole zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która 

uniemożliwia nadmierne grupowanie się osób (dzieci, uczniów, pracowników): różne 

godziny rozpoczynania zajęć, korzystanie ze stołówki, sala lekcyjna przypisana do 

jednej klasy/grupy. 

2. Dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola i dzieci z oddziału 0c spożywają 

posiłki w przypisanej na stałe sali. Pomoc nauczyciela dostarcza posiłki do sali, 

utrzymując wysoki poziom higieny, korzystając z rękawiczek jednorazowych 

i transportując odpowiednio zabezpieczone posiłki. 

3. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 0a, 0b oraz uczniowie korzystają ze 

stołówki szkolnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

4. Pracownicy kuchni unikają kontaktu z dziećmi/ uczniami oraz nauczycielami 

i  ersonelem opiekującym się dziećmi. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły lub szkolnym boisku/ placu zabaw. 

Salę gimnastyczną wietrzy się po każdych zajęciach wychowania fizycznego. 

 

III.  ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODJERZENA 

ZAKAŻENIA PRACOWNIKA 
1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną lub infekcję. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną. Pracownik zostaje odizolowany 

w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 211) wyposażonym w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący. Po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę z objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadza się dodatkowe sprzątania umycie 

i zdezynfekowanie powierzchni dotykowych. 

 

IV. HIGIENA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH  
Personel sprzątający jest odpowiedzialny za: 

● utrzymanie w czystości sal, toalet i ciągów komunikacyjnych tj. szatni oraz 

wejścia do szkoły i korytarzy poprzez dezynfekcję powierzchni podłogowych 

po zakończonych zajęciach opiekuńczych, 
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● dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatury, 

włączników, toalet, umywalek i powierzchni płaskich - blatów stolików 

w salach, mebli, blatu kuchennego i parapetów, 

● przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka 

do dezynfekcji i ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń tak, aby dzieci i uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, 

● bieżącą dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń sanitarno-

higienicznych, 

 

 

 

 

 

          

 


