
Wewnętrzny regulamin/procedury  

obowiązujące w Szkole Podstawowej w Antoniowie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

Podstawa prawna:  

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 

493 ze zm.), 

− rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 1389) 

− wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia 

 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli, w celu zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie placówki, w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Zasady postępowania rodziców i uczniów w drodze do szkoły: 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do/z placówki. 

Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w placówce procedur postępowania, 

określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do placówki dziecko zabezpieczone  

w indywidualną ochronę nosa i ust. 

3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły w trakcie przejazdu zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) korzystać muszą ze środków ochrony osobistej, zarówno podczas 

odprowadzania jak  i odbierania dzieci. 

5. Uczeń do placówki szkolnej przychodzi bez objawów chorobowych. 

6. Rodzice ( opiekunowie prawni) dzieci przyprowadzanych są zobowiązani do przekazania 

informacji wychowawcy, o ewentualnych problemach zdrowotnych oraz wszelkich podejrzeniach 

chorobowych, które wystąpiły u dziecka podczas pobytu w domu.  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko wymagające tego o ustalonej godzinie, 

pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od 

wyznaczonego nauczyciela. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za ścisłe 

przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela, nie wchodząc do 

budynku szkoły. 

10. Niedopuszczalnym jest przysłanie do placówki dziecka, jeśli w domu rodzinnym przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. 

11. Przy przyprowadzaniu dziecka do placówki rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy 

dziecko nie zabrało z domu jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 



12. Przy odbieraniu dziecka z placówki rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie 

zabrało z sali jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady 

higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie 

rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

14. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru kontaktowego i odbierania telefonu od 

nauczyciela.  

 

 

 

Zasady postępowania uczniów przebywających na terenie szkoły 

 

 

1. Uczniowie po wejściu do budynku szkoły, w wyznaczonym miejscu obowiązkowo    dezynfekują 

ręce płynem dezynfekującym. 

2. Uczniowie zobowiązani są zorganizować we własnym zakresie indywidualną ochronę nosa i ust 

oraz korzystać z niej podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły (korytarz, toaleta),  

w czasie przerw międzylekcyjnych. 

3. W przypadku przeciwwskazań do noszenia maseczki konieczne jest zaopatrzenie się  we własnym 

zakresie w przyłbicę ochronną. 

4. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji oraz przebywania na świeżym 

powietrzu. 

5. Przesiewowo oraz warunkowo, w przypadku podejrzenia choroby ucznia, będzie mogła być 

mierzona jego temperatura ciała. W przypadku wystąpienia gorączki (powyżej 37,6°C) dziecko, do 

czasu odebrania przez rodzica, będzie przebywało w izolatorium. Rodzic (prawny opiekun) 

bezwzględnie zobowiązany jest odebrać możliwie jak najszybciej dziecko, aby sprawdzić stan jego 

zdrowia w kontakcie  z lekarzem rodzinnym 

6. Po każdej zmianie sali przez uczniów pomieszczenie zostanie przewietrzone, a ławki, włączniki, 

klamki zostaną zdezynfekowane płynem dezynfekującym. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia      

 

 

1. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie przeznaczone  do izolacji osoby przejawiającej objawy 

chorobowe, zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

2. W sytuacji, gdy  uczeń szkoły wykazuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel), należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów, o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

3. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących                    

na chorobę zakaźną. 

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów                     

nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,                         

a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być 

zarażeni koronawirusem. 

5. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb 

medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem  - natychmiast odsuwa się go od pracy. 



7. Niezwłocznie powiadamia się o tym  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał  zakażony uczeń lub pracownik, poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

9. Ustala się listę osób, które kontaktowały się z osobą podejrzaną o zakażenie. 

 

 

Inne zalecenia 

 

 

1. Możliwa jest organizacja obiadów przygotowywanych przez podmiot zewnętrzny, których 

spożywanie odbywać się będzie zgodnie z wewnętrznymi uwarunkowaniami. 

2. Dzieci miejscowe, które mogą mieć zapewnioną opiekę w domu przed zajęciami i po nich, nie 

korzystają ze świetlicy. 

3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujęte w osobnym regulaminie, uwzględniają konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych i wypożyczanych  

w bibliotece. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego przy korzystnych warunkach pogodowych odbywają się na 

świeżym powietrzu.  

5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostaną ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 

czyszczone lub dezynfekowane. 

7. Przebywanie osób trzecich np. interesantów w szkole jest ograniczone do minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (rękawiczki jednorazowe, osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

8. W celach kontaktu z pracownikiem szkoły (dyrekcja, nauczyciele, pozostali pracownicy) zalecane 

jest wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszej 

procedury oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek od 

dnia 1 września 2020 r., wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.  

2. Procedury są dostosowane do indywidualnych warunków lokalowych istniejących w SP w 

Antoniowie. 

3. Procedury mogą podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji 

pandemii na terenie miejscowości będącej siedzibą szkoły, regionu,  kraju.  

4. O wszelkich zaistniałych zmianach w procedurach rodzice/opiekunowie uczniów będą 

informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami, zamieszczanymi na stronie internetowej 

szkoły. 

5. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 

 

 

Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie nr 4 z dn. 31.08.2020 r. 


