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Regulamin (procedury) funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Topólce oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w czasie epidemii                       

w roku szkolnym 2020 / 2021.  

Regulamin  obowiązuje od 1 września 2020 roku 

I. Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce  

1. 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. 

2. 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. W autobusie szkolnym dzieci 

przebywają w maseczkach.  

3. Uczeń wchodzi do szkoły z zakrytymi ustami/ nosem ( w maseczce
1
 lub innym 

zabezpieczeniem). Maseczkę można zdjąć  po wejściu na lekcje lub inne zajęcia: 

1) w szkole wszyscy uczniowie powinni mieć maseczki i używać ich w sytuacjach 

wymienionych w procedurach lub na polecenie nauczyciela/ pracownika szkoły; 

2)  w szkole nie jest zabronione noszenie maseczek/ przyłbic w sytuacjach 

niewymienionych w procedurach. Maseczki muszą być odpowiednio 

zabezpieczone – najlepiej w torebce foliowej. 

4. Wejście/ drzwi  do szkoły: 

1)  nr1 - dla dzieci klas 1-3; 

2) nr 2 - dla uczniów klas 4-8  i dzieci oddziałów przedszkolnych; 

5. Wyście/ drzwi ze szkoły po zakończonych zajęciach i odwóz lub samodzielne przejście 

do domu:  

1) nr 1 lub nr 5 - dla dzieci klas 1-3 ( drzwi nr 5 prowadzą na szkolny dziedziniec – 

wszystkie dzieci dowożone i pozostałe z danej klasy  wychodzą wraz                                   

z nauczycielem); 

2) nr 3 - dla dzieci wychowania przedszkolnego (Oab)  (drzwi nr 3 prowadzą                         

do wyjścia przed halą sportową Przeprowadzane sa wszystkie dzieci: dowożone                     

i pozostałe wychodzą wraz z nauczycielem). 

3) nr 3 - dla rodziców przyprowadzających dzieci do oddziału przedszkolnego (Oab) 

również wyjście/ drzwi nr 3 ( w łączniku przed halą sportową); 

3) nr 2 - dla uczniów klas 4-8 – dziewczęta; 

                                                           
1
 Maseczka = inna osłona ust i nosa 
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4) nr 3 - dla uczniów klas 4-8 – chłopcy wyjście/ drzwi nr 3 ( w łączniku przed halą 

sportową). 

5) nr 2 w przypadku zwolnienia dziecka ze szkoły lub przyjazdu po dziecka                              

na wezwanie nauczyciela / dyrektora szkoły. 

(po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do szatni, następnie do autobusów                 

w maseczkach) 

6. Rodzice którzy odbierają dziecko ze szkoły oczekują na nie przed szkołą. Najlepiej 

przyjeżdżać tuż przed zakończeniem zajęć. 

7. Autobusy sprzed szkoły odjeżdżają 10 minut po dzwonku kończącym zajęcia.  

8. Przed wejściem do autobusu uczniowie czekają w obejściu szkolnym  i nie wychodzą 

poza teren szkoły. Wejście do autobusy jest możliwe dopiero po jego przyjeździe                             

i zatrzymaniu się na placu parkingowym.  

9. Przy wchodzeniu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z informacją                    

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci najmłodsze mogą wchodzić w tzw. okresie 

adaptacyjnym
2
 do tzw. przestrzeni wspólnej szkoły przy zachowaniu zasad: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

4) opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

5) powyższe zasady bezpieczeństwa dotyczą innych osób, które wchodzą na teren 

szkoły 

10. Wspólna przestrzeń szkoły stanowi: 

1) dla opiekunów dzieci oddziałów przedszkolnych – miejsce przy oddziałach 

przedszkolnych 

2) dla rodziców / opiekunów uczniów klas I- miejsce przy szatni/ w szatni 

3) dla pozostałych osób - przy sekretariacie – w przypadku koniecznego przyjścia                   

do sekretariatu, spotkania się z dyrektorem szkoły, zastępcą dyrektora, 

pedagogiem – tylko w czasie, gdy trwają lekcje- nie w czasie przerw – po 

uzyskaniu zgody portiera i wpisaniu osoby przychodzącej do księgi kontroli 

wejść. Wskazane jest telefoniczne ustalanie ewentualnych spotkań. 

11.  Poza przypadkami przedstawionymi powyżej, w celu zachowania bezpieczeństwa,  

rodzice winni się starać doprowadzać dziecko do drzwi wejściowych  szkoły- zob. pkt. 4. 

Dzieci przychodzące do szkoły: 

1) po wejściu   dezynfekują ręce, i idą do szatni; 

                                                           
2
 Okres adaptacyjny do 2 tygodni nauki szkolnej/ przedszkolnej lub indywidualne ustalenie z wychowawcą / 

dyrektorem Szkoły. 
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2) po wyjściu myją ręce. Dzieci przemieszczają się same do wyznaczonej sali / lub są 

odbierane przez nauczyciela/ opiekuna ( panie z oddziałów przedszkolnych                         

i nauczyciele klas I ) 

3) dzieci pięcioletnie dowożone na zajęcia do Punktu Przedszkolnego czekają                          

na opiekuna, który przeprowadza je do Punktu Przedszkolnego; 

4) z  Punktu Przedszkolnego dzieci są przeprowadzane przez opiekunów na odwóz 

do Szkoły, skąd odjeżdżają autobusem szkolnym. 

5) odbierając dziecko ze Szkoły należy zaczekać na jego wyjście przed szkołą.  

12. Zaleca sie, by ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie 

mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m                      

od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

13. Osoby z zewnątrz przy wejściu zgłaszają się do pracownika obsługi. Szkoła ogranicza 

przebywanie w budynku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby z zewnątrz, 

jak wskazano wyżej,  obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły w sytuacji koniecznej 

wchodzą wtylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i kontaktują się z pracownikiem obsługi, który monitoruje 

przebywanie osób z zewnątrz w wyznaczonych obszarach. W związku z powyższym 

najlepiej kontaktować się ze szkołą telefonicznie.  

14. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia                                                       

( telefon szkoły- 542869099, dziennik elektroniczny). We wrześniu podane zostaną 

dodatkowe numery telefonów oraz wdrożony zostanie komunikator internetowy – 

Microsoft Teams.   

15. Szkoła posiada  termometry bezdotykowe i dezynfekuje je  po użyciu w danej grupie. 

Rodzic przysyłając dziecko do szkoły wyraża zgodę na pomiar temperatury. 

16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia
3
/ dziecka przedszkolnego objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel – 

wówczas dziecko  zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu w wyznaczonym 

miejscu w odległości 2 m od innych osób, i niezwłocznie powiadomiony zostanie  rodzic/ 

rodzice /opiekun o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są  odebrać dziecko najlepiej własnym środkiem transportu
4
.  

17. Między osobami przebywającymi na terenie Szkoły należy: 

1) zachować dystans szczególnie w miejscach wspólnych; 

2) ograniczyć gromadzenie się uczniów. W związku z powyższym: 

a) uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć na godz. 8.00 lub 

8.55. Należy kontrolować przyjazdy uczniów- zgodnie z planem zajęć.                  

W przeciwnym razie pracownik szkoły będzie kontaktował się                                  

z rodzicami, 

                                                           
3
  Regulamin obowiązuje uczniów i dzieci oddziału przedszkolnego/ wychowania przedszkolnego. Dlatego 

zamiennie używane są określenia uczeń =dziecko wychowania przedszkolnego znajdujące się  w placówce, w jej 

obejściu lub pod opieką pracownika Szkoły. 
4
 Szczegóły w rozdziale IV - Postępowanie w przypadkach niepokojących objawów u dzieci / innych osób 

przebywających  w szkole  



4 

 

b) uczniowie na przerwach przebywają w wyznaczonych miejscach – przy 

swoich salach. Mogą się przemieszczać do toalet oraz w przypadku przerw 

obiadowych na stołówkę, gdzie siadają zawsze w tych samych miejscach      

z osobami z tej samej klasy, 

c) przerwy w klasach 1-3 i oddziale przedszkolnym wyznaczają nauczyciele, 

którzy w tym czasie sprawują również opiekę na dziećmi powierzonego 

oddziału/ oddziałów, 

d) wszyscy uczniowie mają zajęcia w wyznaczonych pomieszczeniach, 

e)  uczniowie w pomieszczeniu szkolnym zajmują zawsze takie samo 

miejsce, niezależnie od liczby i obecności uczniów w klasie, 

f) w klasach uczniowie przebywają zgodnie z rekomendowaną prze PPIS 

ilością osób, 

g) na przerwach uczniowie klas 4- 8 zasłaniają usta i nos maseczką. U dzieci 

młodszych rekomenduje się również w czasie przerw zasłanianie ust                     

i nosa, 

h) w drodze do szatni i po wyjściu z niej wszyscy uczniowie mają zasłonięte 

usta i nos maseczką. Obowiązek zasłaniania usta i nosa dotyczy również 

przebywania w autobusie szkolnym i w miejscach poza salą lekcyjną                   

w których nie można zachować wskazanego w przepisach dystansu 

między osobami. 

18. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

1) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce); 

2) ochrona podczas kichania i kaszlu; 

3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust; 

4) unikanie podawania ręki na przywitanie.  

19. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali i używane w czasie zajęć są  codziennie myte 

lub dezynfekowane przez pracowników obsługi. 

20. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze  ( dla uczniów klas 4-8). 

22.  Na czas epidemii zawiesza się korzystanie z szafek szkolnych dla uczniów klas 4 - 8. 

23. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, w tym również 

podręcznikami. 

24. W hali i sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć lub po zajęciach.  

25. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dopilnowują tego w salach nauczyciele 

i pracownicy obsługi na korytarzach. Wietrzenie odbywa się na przerwie i na  początku 

lekcji – dopilnowują tego w salach nauczyciele. 
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26. Nauczyciel w klasach I-III i w oddziałach przedszkolnych organizuje przerwy dla swoich 

uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut                   

w odstępach innych niż przerwy dla klas 4-8.  

27. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw m.in. 15 – minutowych. 

28. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  

29. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

30. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować.  

31. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć lub po zajęciach. 

 

32. W trakcie zajęć muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy 

zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

33. W przypadku praktyk studenckich – odbywającego praktykę obowiązują te same 

procedury związane z pobytem i uczestniczeniem w zajęciach jako obserwator                                     

i prowadzący zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk. 

34. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                              

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel 

dopilnowuje, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, 

rzeczy.  

35. Podczas korzystania z szatni uczniowie przebywają w maseczkach. Pracownik szkoły 

monitoruje przebywanie uczniów w tym pomieszczeniu. W przypadku dużego 

zagęszczenia decyduje o wejściu do i z szatni. Nie może to jednak spowodować tłoku 

przed szatnią.  

36. Dzieci klas 1-3 i wychowania przedszkolnego korzystają z szatni po zakończonych 

zajęciach w odstępach czasu między grupami klas I- III- po zakończeniu zajęć. Zgodnie                      

z ustalonym przez nauczycieli harmonogramem. 

37. Dzieci dowożone i odbierane przez rodziców z klas I- III , z zasłoniętymi ustami i nosem, 

w przypadku ich braku z zachowaniem bezpiecznego dystansu, przebywają pod opieką 

nauczyciela do momentu wejścia do autobusu szkolnego lub odbioru przez rodzica. 

38.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych, opracowanym 

przez wychowawców świetlicy, zawarte są zasady dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
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39. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk. 

40. 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.  

41. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej są zobowiązani 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

42.  W czasie grupowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno 

– kompensacyjnych uczniowie przebywają tylko  w wyznaczonym w planie lekcji 

pomieszczeniu szkolnym. W sali lekcyjnej/pomieszczeniu siadają obok osób z tej samej 

klasy w przypisanych na okres epidemii miejscach.   

43. Nauczyciel dowolnie nie może zmieniać miejsca prowadzenia lekcji przedmiotowych 

/innych zajęć, w tym pozalekcyjnych.  

44. W trakcie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych obowiązują zasady dotyczące organizacji 

zajęć lekcyjnych. 

45. Pomieszczenie po przeprowadzeniu takich zajęć należy zdezynfekować- przecierając 

m.in. stoliki i  krzesła.  

46. Nauczyciel bibliotekarz  ustala  zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 

jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

47. Szkoła ustala we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania                                             

i wychowania/higienistką szkolną, zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Brak sprzeciwu rodzica o objęciu opieką ucznia  przez pielęgniarkę środowiskową 

oznacza zgodę na taką opiekę. 

48. Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego w ramach podpisanej ze 

świadczeniodawcą umowy przez Gminę Topólka, uwzględniają wymogi bezpieczeństwa 

dostosowane do obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zgoda rodziców z ubiegłego roku szkolnego lub jej brak są aktualne w bieżącym roku 

szkolnym. Rodzic każdorazowo ma prawo zamiany swojej wcześniejszej deklaracji.                       

W przypadku dzieci nowoprzyjętych - brak oświadczenia o rezygnacji z opieki 

stomatologicznej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na taką opiekę.  

49.  Dystrybutor wody pitnej zostaje wyłączony. Uczniowie przynoszą z sobą wodę.                           

Przy śniadaniu uczniowie dysponują przyniesioną z domu wodą/ herbatą ..... 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Uczniowie zawsze mają przy sobie maseczkę/ maseczki i zakładają je zgodnie                                     

z wskazaniami przedstawionymi powyżej lub na polecenie nauczyciela/ pracownika 

obsługi/ administracji.  

2. Przy wejściu głównym szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  
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3. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane 

dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos 

oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Dotyczy to wszystkich przebywających                      

w szkole. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dopilnowują aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. 

5. Codzienne prace porządkowe podlegają szczególnemu nadzorowi i monitoringowi,                       

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

8. Należy na bieżąco, po każdej przerwie dbać, o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, 

w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Na terenie szkoły są wyznaczone pojemniki do wyrzucania jednorazowych masek                          

lub rękawic.  

III. Gastronomia – organizacja żywienia w szkole 

1. Przed każdym posiłkiem obowiązkowo należy umyć ręce.  

2. W oorganizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego obowiązują: 

1) zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.                               

Nikt poza pracownikami kuchni nie przebywa w pomieszczeniu do przygotowania 

posiłków. 

2) zapewnione są dla pracowników kuchni  środki ochrony osobistej.  

3)  utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z obiadów odbywa się  w stołówce szkolnej, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii, m.in.: 

1) odległości miedzy stolikami wynoszą 1,5 m; 

2) posiłki są wydawane zmianowo dla następujących grup: 

a) 1 grupa- dzieci oddz. przedszkolnych- w czasie zajęć  lekcyjnych kl. 4-8, 

b) 2 grupa, uczniów klas I- III – w czasie zajęć lekcyjnych klas 4-8, 

c)  3, 4 i 5 grupa-  uczniowie klas IV – VIII  na 3 przerwach obiadowych; 
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3) harmonogram opracowuje intendent szkolny. Jest on odpowiedzialny wraz                            

z pracownikami kuchni i wychowawcami za jego realizację;  

4) posiłki należy spożywać zawsze przy tych samych, wyznaczonych stolikach                          

z rówieśnikami  z danego oddziału klasowego. Uczeń nie może zmieniać 

wyznaczonego miejsca; 

5) dzieci z klas I- III i oddziałów przedszkolnych przeprowadza na stołówkę                             

i odprowadza do sali lekcyjnej wyznaczony nauczyciel lub pracownik szkoły                      

- zgodnie z harmonogramem opracowanym przez intendenta i wychowawców. 

6) Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów                                    

i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,                            

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Dopuszcza się również aby, wielorazowe 

naczynia i sztućce zostały umyte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

5. Ze stołów usunięte zostają dodatki ( typu - cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki). 

6. Posiłki są wydawane bezpośrednio przez pracowników kuchni, którzy                                       

są odpowiedzialni za utrzymanie kuchni w należytej czystości i niedopuszczanie, aby 

osoby poza personelem kuchennym przebywały w kuchni.   

7. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty są podawane uczniom / pracownikom 

korzystającym ze stołówki przez osoby wyznaczone przez intendenta. 

8. Zwrot naczyń odbywa się również poprzez pracowników do tego wyznaczonych.   

9. Dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I- III spożywają śniadanie w salach lekcyjnych                                  

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku ( jak powiedziano 

wcześniej przynoszą z sobą z domu wodę/ herbatę...). 

 

IV. Postępowanie w przypadkach niepokojących objawów u dzieci / innych osób 

przebywających  w szkole: 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły/ nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 

gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on 

niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły- 

korzystając z dostępnych do pilnego kontaktu numerów telefonów do rodziców.                                

W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem nauczyciel/pracownik szkoły 

informuje o tym pedagoga, w dalszej kolejności wychowawcę/ wicedyrektora szkoły/ 

nauczyciela w pokoju nauczycielskim/pracownika sekretariatu, którzy próbują 

kontraktować się z rodzicem. Pedagog, odpowiednio: wychowawca/wicedyrektor szkoły/ 

nauczyciel w pokoju nauczycielskim/ pracownik administracji lub inna osoba wskazana 

przez dyrektora szkoły dokonująadnotację o zdarzeniu i instruują rodzica o dalszym jego 

postępowaniu. Każdorazowo o zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy i zostaje 

zapisane to przez pracownika administracji. 
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2. Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę 

wirusową, niezwłocznie odizolowuje się ucznia. Opiekę nad uczniem sprawuje pedagog, 

w dalszej kolejności wychowawca/ wicedyrektor szkoły /nauczyciel przebywający                         

w pokoju nauczycielskim/ pracownik sekretariatu lub inna osoba wskazana przez 

dyrektora szkoły. Opiekun i uczeń przebywający w tym samym pomieszczeniu powinni 

zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.  

3. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu 

z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 

innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach. 

4. Rodzic na wezwanie szkoły jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły, 

możliwie własnym środkiem transportu. 

 

5. Rodzic ma obowiązek  obserwować dziecko  i skorzystać z teleporady lekarza 

pediatry.                   

6. W związku z powyższym szkoła ma możliwość pomiaru temperatury osobom 

przebywającym w szkole: 

1) za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Dlatego też dziecko, 

które ma taką temperaturę ciała nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym 

przebywać wśród uczniów; 

2) w  zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są                           

za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała 

uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C 

stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, 

stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę 

przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. 

3) ddokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza.                       

Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, 

przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, 

odległość), skóra badanego (powinna być sucha); 

4) przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C, 

jako niebezpieczną. Dlatego ten stan i wyższy uznaje się za gorączkę  i dziecko, 

które ma taką temperaturę ciała nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym 

przebywać wśród uczniów. 

7. Jeżeli rodzic zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, 

takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku                   

o nagłym początku, wysypka, powinien przede wszystkim pozostawić dziecko                         

w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady lekarza pediatry.  

 

8. Jeśli stan zdrowia dziecka będzie budził niepokój rodzica (duszności, problemy                             

z oddychaniem), powinien zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 bądź 

własnym środkiem transportu udać się z dzieckiem do szpitala z oddziałem zakaźnym 

lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. 
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V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają                              

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  

3. Szkoła posiada wyznaczone  i przygotowane pomieszczenie (wyposażenie w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby 

zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie                              

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy: 

1) poddać gruntownemu sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących; 

2)  zdezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, poręcze, uchwyty); 

3)  oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie. 

8. Osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły będą zobowiązane do  ustalenia listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Radziejowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

VI. Pozostałe uregulowania  

1. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. 

2. W Szkole Podstawowej w im. Mikołaja Kopernika w Topólce wprowadza się obowiązek 

noszenia maseczek: 

1) po wejściu do szkoły- do momentu wejścia na zajęcia lekcyjne/ pozalekcyjne; 

2) na przerwach dla uczniów klas 4-8 i rekomenduje się ten obowiązek dla dzieci 

młodszych; 

3)  i po zakończeniu lekcji - przy przechodzeniu do szatni i do autobusu szkolnego. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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3. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub 

nosa z powodu: 

1) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; 

2) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu                        

i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

5. W czasie przejazdem autobusem szkolnym obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001356/O/D20201356.pdf 

Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.                           

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                            

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356). 

5. Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie 

poszło do szkoły. 

6. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie 

zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych 

klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni                     

na zakażenie. 

7. Decyzja przejścia z kształcenia tradycyjnego na:  

1) kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej); 

2) lub zdalnej będzie przedmiotem indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, na podstawie przedstawionych przez 

dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 

8. Warianty funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce                      

w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie: 

1) Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne 

kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek 

oświatowych. – taki wariant rozpoczynamy z dniem 1 września i do niego odnosi 

się regulamin. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor 

szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Radziejowie i za zgodą Wójta Gminy Topólka, będzie mógł 

częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas 

dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

2) Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor szkoły  będzie 

mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001356/O/D20201356.pdf
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edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to 

zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie lub w szkole. Decyzję 

podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Topólka i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                          

w Radziejowie. Opinie tę będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania 

szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

3) Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję                                

o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej 

szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym 

przypadku również  zgoda Wójta Gminy Topólka i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.  

4) W czasie kształcenia mieszanego/ zdalnego szkoła wprowadza Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny – Librus Synergia, jako podstawowe informatory 

prowadzenia zajęć i kontaktu z uczniami i rodzicami. W związku z powyższym                    

na początku roku szkolnego uczniowie będą w czasie zajęć z nauczycielami,                         

w tym głownie na zajęciach informatyki, zapoznawać się z tymi komunikatorami. 

5) Każdorazowo o formie przejścia szkoły na kształcenie mieszane lub zdalne 

dyrektor szkoły powiadamia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura                 

we Włocławku. 

6) Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć 

w szkołach na terenie kraju 

9. Korzystanie z hali sportowej dal osób spoza szkoły zostaje zawieszone. 

10. Zapisy w wyżej przedstawionym Regulaminie mogą ulec zmianie. Każdorazowo                            

są upublicznione na stronie Szkoły w zakładce – Informacje dla rodziców, uczniów                              

i pracowników szkoły oraz w zakładce Dokumenty. 

 

 Regulamin opracowany na podstawie wytycznych: 

 

 

 

Q&A – strona MEN- – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z 

powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r. 

 

 

 Grzegorz Pierucki 

Dyrektor Szkoły 

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

