
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCY    

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO               

W KRAKOWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

• Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz. 1394) 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 

• Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa z dnia 2 marca 2020r   (Dz. U. 2020 poz. 374) 

• Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora   

Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.   

 

 

CEL REGULAMINU 

 

Regulamin ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich podopiecznych ich 

rodziców,  prawnych opiekunów i pracowników, zapobieganie rozprzestrzenieniu się 

koronawirusa (SARS-CoV-2) w  szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, 

personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.  

 

ZAKRES  

 

Regulamin dotyczy uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców w Szkole Podstawowej  

nr 141  w Krakowie  w trakcie epidemii COVID-19, którzy zobowiązani są znać                       

i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. 

 

SPOSÓB I  PREZENTACJA REGULAMINU 

• Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

• Zapoznanie uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców z treścią regulaminu 

i zobowiązanie do jego respektowania. 

• Wszelkich zmian w opracowanym regulaminie dotyczących bezpieczeństwa 

i zdrowia uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 141  w Krakowie  może dokonać 

dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli.  Proponowane 

zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 2/2020/2021 z dnia 1 

września 2020 r. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020 r. 

 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Od dnia 1 września 2020 r. w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie:  

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. 

• W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia:  

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Wariant C – kształcenie zdalne. 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY 

• Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły  odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

Rodzice są  zobowiązani do zapewnienia uczniowi indywidualnej osłony nosa i ust 

(maseczki). 

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający ucznia do/ze szkoły nie 

wchodzą na teren szkoły i są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący 

minimum 1,5 metra. 

• Przyprowadzając ucznia do szkoły rodzice korzystają z głównego wejścia do budynku. 

Przekazują ucznia pracownikowi szkoły.  

• Uczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk środkiem umieszczonym przy 

drzwiach wejściowych do szkoły, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne  do 

używania środka dezynfekującego, to jest zobowiązany do dokładnego umycia rąk 

mydłem. 

• Na zajęcia do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów 

chorobowych.  

• Uczniowie są przyprowadzani do szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli            

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – 

nie wolno przyprowadzać ani posyłać ucznia do szkoły. 

• Odbierając ucznia ze szkoły rodzice /opiekunowie sygnalizują przyjście dzwonkiem         

i  czekają przed wejściem, aż wyznaczony   pracownik przyprowadzi ucznia. 

• Rodzic ma obowiązek podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu, 

niezbędnego do ewentualnego szybkiego kontaktu. 

• Rodzice/opiekunowie uczniów kontaktują się z nauczycielami i pracownikami szkoły 

za pomocą  komunikatorów  (poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, telefon). 

• Uczniowie przychodzący do szkoły korzystają z indywidualnych szafek.  

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PRZYPROWADZENIA DO SZKOŁY UCZNIA       

Z PODEJRZENIEM CHOROBY LUB KIEDY OBJAWY POJAWIĄ SIĘ                     

W TRAKCIE ZAJĘĆ 

• Jeżeli uczeń przy wejściu do szkoły posiada objawy chorobowe sugerujące infekcję 

dróg oddechowych m.in.  katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, nie zostanie 

przyjęty w tym dniu na zajęcia. 



• Jeżeli w trakcie pobytu ucznia w szkole wystąpią objawy chorobowe, mogące 

świadczyć o chorobie zakaźnej lub istnieje  podejrzenie zakażeniem COVID 19, uczeń 

wraz z pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora szkoły  (ubranym w środki 

ochrony osobistej: maseczka chirurgiczna, przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki 

jednorazowe) udaje się do miejsca odizolowanego (sala nr 4). Niezwłocznie informuje 

się telefonicznie rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Pracownik 

informuje także dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu. Po przybyciu rodziców 

uczeń  zostaje im  przekazany z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.  

• W przypadku,  gdy  rodzic niezwłocznie nie odbierze ucznia chorego na wezwanie 

nauczyciela, do szkoły zostanie wezwana pomoc lekarska, a uczeń może zostać 

zabrany do szpitala przez pogotowie ratunkowe. 

• Po odbiorze ucznia podejrzanego o chorobę,  należy zdezynfekować miejsce,              

w którym przebywał i przedmioty, których dotykał. 

• Opiekun, który przebywał z uczniem potencjalnie chorym , musi w bezpieczny sposób 

ściągnąć środki ochrony osobistej oraz dokładnie zdezynfekować ręce.  

• W szkole nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz 

w postaci zastrzyków, maści i żelu. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U PERSONELU 

SZKOŁY 

 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej nie mogą przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID - 19. 

• Osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają 

się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości nie należy angażować 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

• Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone  

w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (sala nr 4). 

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID - 19 należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport 

własny lub sanitarny).  

• Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów, powiadomić powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych  instrukcji  

i poleceń. 



• Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,             

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) Należy również stworzyć  listę osób, które bezpośrednio kontaktowały się lub 

przebywały na terenie szkoły w tym samym czasie, w którym przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie.  

• W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala  

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca 

ryzyko epidemii, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję                 

o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 

pomieszczeń i przedmiotów. 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ       

NR 141. 

 

• Nauczyciele i personel szkoły  powinni korzystać z zapewnionych im środków 

ochrony – przyłbic lub maseczek, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, 

płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, 

przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami 

szkoły.  

• Zajęcia odbywają się dla każdego oddziału w wyznaczonej jednej sali, za wyjątkiem 

zajęć wychowania fizycznego i informatyki. 

• Z wyznaczonych sal, w których odbywają się zajęcia, usunięte są przedmioty                

i  sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.  

• Sale są wietrzone systematycznie, nie rzadziej niż co godzinę lekcyjną. 

• Uczniowie przynoszą do szkoły swoje podręczniki, zeszyty i piórniki z przyborami   

do rysowania i pisania. Niedozwolone jest pożyczanie przyborów od innych uczniów.  

• Należy zachowywać  dystans między osobami około 1,5 m w czasie przebywania na 

korytarzu i w innych pomieszczeniach wspólnych szkoły. 

• Podczas przerw uczniowie nie przemieszczają się pomiędzy piętrami, za wyjątkiem 

zajęć wychowania fizycznego lub po zakończonych lekcjach. 

• W czasie przerw uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust (maseczka, 

przyłbica). 

• Do momentu zajęcia miejsca w ławkach w wyznaczonej sali obowiązuje używanie 

osłony ust i nosa przez uczniów. Po zajęciu swoich miejsc można ściągnąć maseczki 

lub przyłbice i zakładać je tylko w trakcie przemieszczania się po sali lekcyjnej  

(np. przy podchodzeniu do tablicy). 

• Dzieci mogą przebywać pod opieką nauczyciela na świeżym powietrzu korzystając  

z placu zabaw i boiska przy zachowaniu na nim bezpiecznych odległości. Urządzenia 

na placu zabaw będą codziennie dezynfekowane  z użyciem certyfikowanych środków 

dezynfekujących.  



• Jeżeli nie będzie możliwości odpowiedniej dezynfekcji placu zabaw Dyrektor Szkoły 

zarządzi wyłączenie go z użytkowania. 

• Uczniowie pod opieką nauczyciela korzystają z sali gimnastycznej. W strój sportowy 

przebierają się po dzwonku na swoją lekcję. Po zajęciach opuszczają szatnię WF  

wraz z dzwonkiem na przerwę.   

• Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

• Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować.  

Używany sprzęt sportowy i podłoga dezynfekowane są po każdym dniu zajęć.  

• Określone są godziny pracy biblioteki szkolnej. Przed wejściem do pomieszczenia 

należy umyć lub zdezynfekować ręce. W bibliotece szkolnej należy używać osłony ust 

i nosa (maseczki lub przyłbicy) oraz stosować dystans pomiędzy osobami 

korzystającymi z biblioteki  (minimum 1,5 metra) 

• Korzystanie z zasobów biblioteki odbywa się zgodnie z bieżącymi instrukcjami 

wydanymi bezpośrednio przez nauczyciela bibliotekarza. 

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. Bezpośrednio 

po lekcjach, w czasie największego obłożenia, uczniowie dzieleni są na dwie grupy  

i jedna z nich przechodzi z wychowawcą do drugiej sali lekcyjnej. 

• Na terenie szkoły nie przebywają osoby, których obecność nie jest konieczna  

do zapewnienia realizacji zajęć.  

• Personel szkoły powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY 

 

• Pomieszczenia szkoły  są utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS  

z użyciem certyfikowanych środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

• Wprowadza się obowiązek zapewnienia czystości  i dbałości o higienę w salach                  

i pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

sprzątania.  

• Powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,  

w tym blaty w salach, klawiatura, włączniki muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym lub przecierane wodą  z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, są 

regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem. 

• Wycofuje się z bieżącego użytkowania przedmioty i elementy wyposażenia sal, 

których nie można skutecznie zdezynfekować. 

• Wprowadza się obowiązek promowania zasad higieny: 

• higiena rąk (mycie i dezynfekcja), w tym szczególnie przed i po kontakcie  

z innymi osobami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami  

lub sprzętem i po usunięciu środków ochrony osobistej,  



• higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

• prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski 

sedesowej, spuszczanie wody), 

• prawidłowego zachowania się przy stole i korzystania ze  sztućców, 

• niewskazane jest  podawanie ręki na powitanie, a także dotykanie rękami oczu, 

nosa i ust, 

• Nauczyciele zapewniają warunki do dbania o właściwą sprawność fizyczną uczniów, 

co wpływa na zmniejszenie liczby chorób  i  wzmocnienie  układu odpornościowego 

dziecka. 

• Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarnych. 

 

 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

 

• Przed i po każdym  posiłku uczniowie dokładnie myją ręce wodą z mydłem, zgodnie  

z instrukcją znajdująca się przy umywalce w łazience. 

• Posiłek  przyniesiony z domu (drugie śniadanie i napój) dzieci spożywają w sali,  

w której przebywają, po uprzednim zdezynfekowaniu stolików przez pracownika 

obsługi.  

• Rodzic ma możliwość zamówienia dziecku obiadu, przygotowanego przez firmę 

cateringową działającą w szkole, która jest odpowiedzialna za prawidłowe i zgodne           

z wytycznymi przygotowanie posiłków. 

• Obiad jest wydawany przez pracownika firmy przez okienko w drzwiach i spożywany 

w stołówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i odpowiedniego dystansu.  

• Ze względu na bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole posiłki są 

spożywane  w małej grupie z zachowaniem odpowiedniej odległości. 

• Po zakończeniu posiłku i wyjściu dzieci z sali lub jadalni, pracownik dezynfekuje 

używane powierzchnie i sprzęty – zwłaszcza blaty stołów, powierzchnie krzeseł.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

                                                                                    mgr Dorota Ślęczek 
 


