
Procedury funkcjonowania szkoły 
podczas pandemii 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r.  

Wewnętrzny regulamin 
funkcjonowania szkoły obowiązujący 
w   
Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie 
od 1 września 2020 r. do zakończenia 
pandemii.   
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez 
objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 

 

W szkole przebywają uczniowie bez 

objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy nikt z 

domowników nie przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji domowej. 

 

Nauczania hybrydowe/mieszane: zasoby z 

tygodniowym wyprzedzeniem, zadania 

domowe, platformy Librus i Zoom. 

W przypadku ucznia przebywającego na 

kwarantannie uczeń korzysta z zasobów 

załączonych do lekcji.   

 Uczniowie mogą być przyprowadzani 
do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej.  

 

Uczniowie  mogą być przyprowadzani do 

szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 
 

 Przy wejściu do budynku szkoły należy 
zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję 
użycia środka dezynfekującego. 
Wszystkim wchodzącym do budynku 
szkoły należy umożliwić skorzystanie z 
płynu do dezynfekcji rąk.  

 

Przy każdym wejściu do szkoły 

umieszczona została informacja o 

obowiązku dezynfekcji rąk wraz z płynem 

dezynfekującym. 
Płynu należy używać zgodnie z instrukcją 

użytkowania i zgodnie z przeznaczeniem.  
 

Ręce dezynfekują uczniom  nauczyciele 

dyżurujący.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci Przestrzenią wspólną dla rodziców i 



mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. Dystansu od kolejnego opiekuna z 
dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c. Dystansu od pracowników szkoły 
min. 1,5 m,  

d. Opiekunowie powinni przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk). 
 

pracowników szkoły jest wyłącznie 

przedsionek w wejściu głównym:  
 

a. Jedno dziecko oczekuje z jednym 

opiekunem. 

b. Należy zachować dystans społeczny 

1,5 metra od każdego innego opiekuna oraz 

pracownika szkoły. 

c. Opiekunowie korzystający z 

domofonu  świetlicowego zobowiązani są 

do: zasłaniania ust i nosa oraz posiadania 

rękawiczek jednorazowych bądź 

dezynfekcji rąk. 

d. Opiekunowie przebywają tylko w 

strefach do tego przeznaczonych.  

Opiekunowie oczekują na dzieci na 

dziedzińcu szkolnym. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć 
przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
do niezbędnego minimum (obowiązuje 
je stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 
osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg 
oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 

 

Zalecamy niewchodzenie do szkoły osób 

trzecich. 

Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły 

zobowiązane są nosić maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekować ręce – 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

i nie przekraczać obowiązujących stref 

przebywania.  

 

Wszelkie kontakty z pracownikami 

szkoły należy uzgodnić wcześniej 

telefonicznie bądź za pośrednictwem 

dziennika Librus.  
 

Dokumenty, wnioski i zaświadczenia 

wydawane będa po wcześniejszym 

zgłoszeniu w sekretariacie.  

Podania i wnioski do dyrektora szkoły 

należy składać do urny znajdującej się w 

przedsionku holu głównego. 

 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, 
skutecznej komunikacji z opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z 
wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. 

 

Wychowawcom klasy rekomenduje się 

kontakt z opiekunami uczniów drogą 

telefoniczną, za pośrednictwem dziennika 

Librus lub aplikacji Zoom. 

 Rekomenduje się posiadanie 
termometru bezdotykowego (co 

Szkoła zapewnia termometr bezdotykowy w 

celu zmierzenia temperatury ciała ucznia lub 



najmniej 1 termometr dla szkoły) i 
dezynfekowanie go po użyciu w danej 
grupie. W przypadku posiadania innych 
termometrów niż termometr 
bezdotykowy konieczna jest 
dezynfekcja po każdym użyciu. 

 

pracownika szkoły z podejrzeniem objawów 

chorobowych.  
Termometr znajduje się w gabinecie 

pielęgniarki szkolnej. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u 
ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w 
szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek 
transportu). 

 

Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie 

szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę 

wirusową, należy je odizolować w inne 

wyznaczone miejsce (IZOLATORIUM w 

gabinecie pedagoga), informując o tym 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły 

powiadamia rodzica  i powiatowego 

inspektora sanitarnego.  
Opiekun przebywający w tym samym 

miejscu powinien zachować dystans 

wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos 

maseczką. Opiekunem dziecka zostaje 

nauczyciel, który rozpozna objawy 

chorobowe. 
Nauczyciel informuje telefonicznie dyrektora 
szkoły o sytuacji, dyrektor powiadamia 
wicedyrektora, który ustala zastępstwo.  

 

Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko ze 

szkoły w najszybszym możliwym czasie i 

udać się z nim do lekarza pierwszego 

kontaktu lub skorzystać z teleporady 

medycznej pod numerami telefonów 999 lub 

112.  

 

 W miarę możliwości rekomenduje się 
taką organizację pracy i jej 
koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i 
ograniczy gromadzenie się uczniów na 
terenie szkoły (np. różne godziny 
przychodzenia uczniów z 
poszczególnych klas do szkoły, różne 
godziny przerw lub zajęć na boisku) 
oraz unikanie częstej zmiany 
pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z 
boiska szkolnego oraz pobyt na 

W roku szkolnym 2020/2021 przyjmujemy 

następujący schemat pracy: 
 

- różne wejścia do szkoły, 

- rozpoczęcie zajęć lekcyjnych o godzinie 

7.45,  

- dwie zmiany pracy w klasach I-III 

- trzy  zmiany  obiadowe, 

-  każdą przerwę międzylekcyjną spędzamy 

na boisku szkolnym/ na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, 

- zajęcia z wychowania fizycznego również 

odbywają się jak najczęściej na świeżym 

powietrzu 

- tymczasowa rezygnacja z herbaty w szkole 

w celu uniknięcia  gromadzenia się uczniów 



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

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje 
przerwy dla swoich uczniów w 
interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 

oraz ich przemieszczania się, 

- wyłączenie Strefy Ciszy na czas pandemii, 

-za dezynfekcję ławek i krzeseł po każdej 

lekcji za pomocą dyfuzora odpowiadają 

pracownicy obsługi, 

- w strefach wspólnych (korytarze) wszyscy 

przebywający w szkole zobowiązani są do 

noszenia maseczek lub przyłbic - w tym w  

kolejce do sklepiku, na obiad i do 

biblioteki;  

- UCZNIOWIE MAJĄCY ALERGIĘ 

powinni przedstawić stosowne 

zaświadczenie lekarskie pani higienistce.  

Na jego  podstawie wychowawca wpisuje 

informację  w dziennik elektroniczny. 

 

 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne 
(korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

 

Każdy nauczyciel przebywający w sali 

lekcyjnej dba o jej regularne wietrzenie – 

podczas lekcji, 
obowiązkowo sale wietrzone są podczas 

każdej przerwy,   
pracownicy obsługi odpowiadają za 

wietrzenie korytarzy w czasie lekcji, 

otwieranie okien podczas przerw jeśli 

warunki atmosferyczne  nie pozwolą na 

wyjście na zewnątrz. 
 

 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. 

 

Uczulamy uczniów do przestrzegania zasad 

higieny osobistej: 
- częste mycie rąk mydłem i wodą (można 

zaproponować posiadanie chusteczek 

jednorazowych): po przyjściu do szkoły, 

przed posiłkiem, po każdym skorzystaniu z 

toalety, 
- zakrywanie ust i nosa podczas kichania, 

kaszlenia, 
- unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w 
sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, należy 
usunąć lub uniemożliwić do nich 
dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć należy 
czyścić lub dezynfekować. 

 

W klasach pozostawiamy: 

 kwiaty doniczkowe, 

 gazetki ścienne, informacyjne, 

 informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i  higieny pracy. 

 



 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.  

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć 
wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować 
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia 
i gry kontaktowe. 

 

 

Przybory służące do ćwiczeń 

gimnastycznych będą dezynfekowane po 

każdym dniu pracy.  

 

Należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np. sztuki walki , koszykówka, 

piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. 

siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, 

badminton, biegi przełajowe).  

W miarę możliwości należy prowadzić 

zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni. 

 

 Uczeń posiada własne przybory i 
podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym 
ucznia, w tornistrze lub we własnej 
szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą 
do szkoły niepotrzebnych 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. 

 

Uczeń korzysta podczas zajęć z własnych 

podręczników oraz przyborów szkolnych, 

które może umieścić na ławce –  
- w klasach I-III może zostawić w szafkach 

np. przybory plastyczne, ponieważ korzysta 

z nich jeden raz w tygodniu - podlegają 

kwarantannie. 
Religia - jeśli przypada, co drugi dzień. 

 

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, 

piłek itp. (możliwe podczas zajęć 

świetlicowych). 

 

 Podczas ustalania bezpiecznych zasad 
korzystania z szatni, jeżeli jest taka 
możliwość, należy udostępnić uczniom 
co drugi boks lub wprowadzić różne 
godziny przychodzenia uczniów do 
szkoły, umieścić środek do dezynfekcji 
rąk przy wejściu do szatni. 

 

Do szatni uczniowie wchodzą po 

dezynfekcji rąk, o różnych godzinach 

wynikających z planu lekcyjnego; 

przebierają obuwie, zostawiają odzież 

wierzchnią i opuszczają jej teren.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w 
świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w 
innych salach dydaktycznych. Do 
regulaminu korzystania z zajęć 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

ustalają opiekunowie świetlicy.  
Dokument  znajduje się w świetlicy.  



świetlicowych należy wprowadzić 
zapisy, dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Środki do dezynfekcji rąk powinny być 
rozmieszczone w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla 
wychowanków 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 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady 
realizacji zajęć pozalekcyjnych 
organizowanych w szkole 
uwzględniających odpowiednio zasady 
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

 

Obowiązują te same zasady. 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady 
korzystania z biblioteki szkolnej oraz 
godziny jej pracy, uwzględniając 
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla 
książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach. 

 

Zasady korzystania z bibliotek szkolnej 

ustala bibliotekarka szkolna. 
Regulamin znajduje się w bibliotece. 

Regulamin korzystania z Biblioteki 

Miejskiej Filii nr 3 w Jarocinie: 

 w bibliotece może przebywać tylko 

jedna osoba - uczniowie nie 

wchodzą do niej w czasie przerw, 

 wypożyczanie książek przy drzwiach 

wejściowych do biblioteki od strony 

sali nr 7, 

 przy stoliku bibliotekarki znajduje 

się tylko jedna wypożyczająca 

osoba, 

 pozostali ustawiają się w odstępach 

1,5 m. od siebie, 

 uczniowie wypożyczają książki 

według ustalonego harmonogramu, 

który znajduje się na drzwiach 

biblioteki: pon. - kl. I, wt. - kl. II i 

III, śr. - kl. IV i V, czw. - kl. VI, pt. - 

kl. VII i VIII, 

 dzieci  świetlicowe mogą schodzić 

do biblioteki podczas lekcji każdego 

dnia tygodnia. 

 

 Przy organizacji żywienia w szkole 
(stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i 
inne pomieszczenia przeznaczone na 

Ciepłe posiłki uczniowie spożywają w 

stołówce szkolnej. 

W szkole obowiązują trzy przerwy 



spożycie ciepłych posiłków), obok 
warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo należy wprowadzić zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników. Powinna 
być zachowana odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 
m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie 
środków ochrony osobistej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków powinno 
odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych zapewniających 
prawidłowe warunki sanitarno-
higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Rekomenduje się 
zmianowe wydawanie posiłków lub w 
miarę możliwości - spożywanie ich przy 
stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 
Przy zmianowym wydawaniu posiłków 
konieczne jest czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej 
grupie.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy 
myć w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C 
lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie 
posiada zmywarki, wielorazowe 
naczynia i sztućce należy umyć w 
gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 
i wyparzyć. 

 Zaleca się usunięcie dodatków (np. 
cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 
serwetki) z obszaru sali jadalnej i 
wydawanie bezpośrednio przez 
obsługę. W stołówce nie zaleca się 
samoobsługi. Dania i produkty powinny 
być podawane przez osobę do tego 
wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

obiadowe dla klas IV - VIII tj. g. 11.15, g. 

12.15, g. 13.15 - każda po 15 minut. 
Przerwy obiadowe dla klas I-III zostaną 

wyznaczone w terminach dodatkowych (15 

minut przed/ po  każdej przerwie 

obiadowej). 

 

Każda klasa i każdy  uczeń ma wyznaczone 

swoje miejsce przy stoliku.  

Podziału stołówki na sektory dla 

poszczególnych klas dokona pani 

intendentka.  

 

 Miejsce przy stoliku wyznaczy 

wychowawca podczas pierwszej lekcji 

wychowawczej.  

 

Po każdej przerwie obiadowej pracownicy 

wycierają wszystkie stoliki i poręcze 

krzeseł. 

A brudne naczynia i sztućce  zostaną umyte 

w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60 st.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dania/posiłki wydawane są przez 

pracowników obsługi stołówki, którzy 

zachowują wszelkie zasady higieny pracy.  

 

 

 

Regulamin sklepiku szkolnego 

obowiązujący podczas COVID - 19: 



1. Zachowanie odstępu od siebie - 

minimum 1,5 metra. 

2. Zakrywanie ust i nosa. 

3. Dezynfekcja blatów/klamek w 

kawiarence. 

4. Wietrzenie pomieszczenia. 

 


