
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY 

w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach  

w czasie COVID-19 
 

Regulamin został opracowany na podstawie:  

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. 

poz. 59), 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481, 1818 i 2197), 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

5. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek od 1 września 2021 r. 

6. Statutu Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach. 

 

§ 1  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu bezpieczeństwa 

organizacji pracy szkoły (funkcjonowania szkoły) odpowiada dyrektor 

szkoły.  

2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy 

nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice uczniów.  

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest 

traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.  

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie 

podstawowych obowiązków uczniowskich .  

5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów 

powoduje odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.  

6. Nauczyciele, pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z 

Regulaminem.  

7. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z 

Regulaminem w szkole oraz  

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2021r. do czasu odwołania 

pandemii na terenie kraju.  



9. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły 

Podstawowej  w Grzegorzowicach w okresie trwania pandemii -COVID-19. 

Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, 

aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec 

zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.  

10. Od 1 września 2021r. – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej 

w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 

tygodniowym planem zajęć.  

11. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi 

przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

12. Funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym odbywa się na podstawie  

rygorystycznego przestrzegania procedur bezpieczeństwa  COVID – 19 

opracowanych dla celów SP w Grzegorzowicach, na podstawie wytycznych 

MEN, MZ i GIS  („Procedury bezpieczeństwa epidemicznego w Szkole 

Podstawowej w Grzegorzowicach w związku z COVID-19 dla uczniów i 

rodziców” oraz Procedury wprowadzane dla nauczycieli i pracowników w 

drodze zarządzeń dyrektora szkoły).  

13. Zajęcia on-line podczas nauczania zdalnego lub hybrydowego będą się 

odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Zoom lub innej 

dostępnej dla społeczności szkolnej platformy, po decyzji Rady Pedagogicznej. 

14. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy 

ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach 

internetowych wskazanych przez nauczyciela.  

15. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny 

pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi 

do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz 

nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.  

16. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, 

hybrydowym, zdalnym - na wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. 

17. Zasady przechodzenia z jednego typu na inny określa wewnątrzszkolny 

dokument: „Strategia przygotowania i zarządzania w Szkole Podstawowej im. 

Josepha von Eichendorffa Grzegorzowicach na wypadek wystąpienia  COVID-

19 w roku szkolnym 2021/2022. 

 

§ 2 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 

tygodniowym planem zajęć. 



2. Uczniowie danej klasy przebywają w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej.  

3. Organizacja nauki, zajęć sportowych, zajęć rozwijających  zainteresowania 

uczniów, zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych i konsultacji  zorganizowana 

jest tak, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą i przemieszczaniu dużych grup 

uczniów, w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.  

4. Przerwy lekcyjne, w miarę warunków atmosferycznych, zorganizowane są na 

podwórku szkolnym. 

5. Uczniowie  są zapoznani z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz 

higienicznego korzystania ze sprzętów w sali lekcyjnej, sali gimnastycznej,  

przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.  

6. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem uczniów we wspólnej 

przestrzeni, dbając o dystans z należytą starannością.  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą. 

8. Nauczycielki klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy uczniów, w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. 

Przerwy grupa spędza pod nadzorem nauczycielki.  

9. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

10. Uczniowie rygorystycznie przestrzegają zaleceń nauczycieli. Nauczyciele są 

odpowiedzialni za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez 

uczniów, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem. 

11. Cała społeczność szkolna przestrzega procedur bezpieczeństwa sanitarnego, 

dba o zdrowie własne i innych. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami uczniów. Rodzice są świadomi o swojej dostępności, 

szybkiej skutecznej komunikacji. 

13. Pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym  w szczególności gorączkę, kaszel, ma 

obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym 

miejscu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

14. Nauczycieli, uczniów, pracowników oraz rodziców na każdym etapie procesu 

dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczego obowiązują „ Procedury  

bezpieczeństwa epidemicznego w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach w 

związku z COVID-19”. 

15. Nauczyciele powinni  regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny, 

zaczynając każdy dzień pracy z daną klasą od kilku zdań poświęconych tej 

tematyce. Podczas zajęć (prowadzonych w formie dostosowanej do wieku 

uczniów) powinni zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu.  



16. Pod kierunkiem nauczycielki uczniowie klas I -III powinni często i regularnie 

myć ręce, szczególnie:  

1) przed i po jedzeniu,  

2) po skorzystaniu z toalety,  

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,  

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać 

zanieczyszczone  

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

17. Uczniowie są zapoznani z zasadami prowadzenia zajęć sportowych w okresie 

epidemii i stosują się do zaleceń nauczycieli. 

 

§ 3  

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA UCZNIÓW, 

PRZEBYWANIA UCZNIÓW  NA TERENIE SZKOŁY. 

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych 

zawartych w Regulaminie pod rygorem odmowy przyjęcia ucznia w danym 

dniu do szkoły  z winy rodzica/opiekuna.  

2. Szkoła otwarta będzie w godzinach od 7.00 do 16.00 z zachowaniem godzin i 

zasad dowozu  uczniów. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły 5 min. 

przed rozpoczęciem zajęć. Rekomendowane jest korzystanie uczniów z  

własnych rowerów. Osoby dorosłe poruszają się w szkole tylko i wyłącznie w 

strefach przeznaczonych dla osób trzecich (petentów). 

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły  jak i 

innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

4. Dopuszcza się wchodzenie z dziećmi klasy pierwszej do przestrzeni wspólnej 

szkoły z zachowaniem  zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym nie więcej niż 3 rodziców 

przebywających z dziećmi jednocześnie. 

5. Uczniowie, korzystający z autobusu szkolnego, noszą maseczkę zasłaniającą 

usta i nos w czasie drogi do i ze szkoły oraz obowiązkowo w autobusie. 

6. Uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników  w każdej sytuacji procesu 

dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego obowiązują „ Procedury  

bezpieczeństwa epidemicznego w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach w 

związku z COVID-19” 

 

§ 4 

 

PROCEDURY DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

 

1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez 

Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki 



działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla uczniów. Działają 

bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają 

spłukiwania.  

2. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu 

dnia lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja 

również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w 

konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa). 

3. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:  

1) przed posiłkami,  

2) w czasie przerwy,  

3) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, 

uchwyty meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) - minimum 2 

razy dziennie.  

4. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy 

należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania 

środków biobójczych.  

5. Przypory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. 

 

§ 5 

 

ZASADY OCHRONY PRACOWNIKÓW 

 

1. Regulamin wprowadzony w szkole ma za zadanie przede wszystkim chronić 

zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie 

bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz 

należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z 

należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w 

szkole.  

3. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu 

społecznego między sobą (minimum 1,5 m).  

4. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu 

sanitarnego obowiązującego w placówce.  

5. Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu 

pracy obowiązującego w szkole, oznacza to:  

1) ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny i z najbliższego 

środowiska,  

2) możliwie maksymalne ograniczenie kontaktów towarzyskich, w szczególności 

z osobami mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw. grupy ryzyka),  

3) powiadomienie dyrektora o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS- 

COVID-19, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą,  

4) niezwłoczne powiadamianie dyrektora o wszelkich sytuacjach w pracy szkoły 

mogących mieć wpływ na sytuację szkoły, 



5) zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w 

szkole,  

6) zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty.  

Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:  

1) przyłbica lub maseczka,  

2) fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba  

3) rękawiczki jednorazowe,  

4) pojemnik z płynem do dezynfekcji.  

6. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury 

swojego ciała i do poinformowania dyrektora o sytuacji atypowego 

podwyższenia temperatury.  

7. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, 

jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady 

bezpiecznej utylizacji tych środków.  

 

§ 6 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE SOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

1. Szkoła prowadzi własną kuchnię.  

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków 

odpowiedzialny jest pracownik, któremu została powierzona opieka nad 

grupą.  

3. Dla zachowania odpowiedniego dystansu uczniów i ich bezpieczeństwa 

posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

(grupami) i zasadami zachowania na stołówce. 

4. Przed wejściem do stołówki pracownik zobowiązany jest dopilnować, by 

uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 

poprawnego mycia rąk.  

5. W stołówce pracownik pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie 

wstawały od stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków 

korzystali uczniowie z jednej klasy.  

6. Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w 

temperaturze min. 60 stopni C.  

7. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej przestrzegają rygorów 

organizacyjnych i poleceń personelu. 

8. Brak dyscypliny ucznia w przestrzeganiu przyjętych na stołówce zasad jest 

równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z posiłków. 

 

§ 7  

 

POZOSTAŁE PROCEDURY, ZASADY I REGULAMINY 

1. Biblioteka szkolna jest do dyspozycji  uczniów i nauczycieli. Osoby z 

zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania 



osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą 

korzystać z biblioteki szkolnej. Biblioteka ma opracowane własne procedury 

bezpieczeństwa, które przestrzegają uczniowie. 

2. Pracownia komputerowa ma opracowane zasady bezpiecznego korzystania z 

jej zasobów, których przestrzegają uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 

3. Pracownia języków obcych wykorzystywana jest wg ściśle określonych zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego. 

4. Sala gimnastyczna ma opracowane zasady bezpiecznego użytkowania w 

warunkach epidemii - podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

5. Nauczyciele i uczniowie przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z 

boiska wielofunkcyjnego oraz podwórka szkolnego. 

6. W uzasadnionych przypadkach zezwala się na korzystanie z terenów  blisko 

szkoły  (w tym ćwiczeń lekkoatletycznych), ze względu na ograniczone 

możliwości terenu szkoły. 

7. Szkoła posiada procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID-19 u dziecka lub pracownika oraz osobne pomieszczenie w celu 

odizolowania osoby z niepokojącymi objawami zakażenia, zapewniając 

wówczas min.2 m odległości od innych osób. 

8. Rodzice uczniów są zobowiązani do wyrażenia zgody na pomiar temperatury 

ich dziecka w razie zagrożenia na terenie szkoły oraz codzienną obserwację 

swojego dziecka i w miarę możliwości pomiar jego pomiar temperatury przed 

wyjściem do szkoły. 

 

§ 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem  

i zobowiązani do  ścisłego  przestrzegania jego zapisów.  

2. Uczniowie zostali zapoznani z Regulaminem w pierwszym dniu nauki  

i zobowiązani do  ścisłego  przestrzegania jego zapisów. 

3. Rodzice zostali poinformowani o obligatoryjnym stosowaniu zapisów 

Regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2021r. do czasu odwołania pandemii 

na terenie kraju.  

5. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu :  

1) zgoda na mierzenie dziecku temperatury ciała,  

2) karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.  

3) karta szybkiego kontaktu z rodzicem  


