
Regulamin funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łapczycy 

w czasie epidemii 
w związku z powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej od dnia 18.01.2021r. 

 

opracowano na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS 
 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa). 

3. Prosimy opiekunów odprowadzających dzieci o nie wchodzenie na teren szkoły 

(nie dotyczy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami). 

4. Dzieci po wejściu do przestrzeni wspólnej szkoły kierują się do szatni swojej 

klasy, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę 

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

6. Dzieci korzystające z dowozu szkolnego posiadają indywidualną osłonę nosa 

i ust i zajmują miejsca pojedynczo w rzędach począwszy od tyłu autobusu. 

Podczas wsiadania i wysiadania należy zachować odstęp społeczny. 

7. 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. 

8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum 

(obowiązuje 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. 

9. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, prosimy 

o uaktualnienie danych kontaktowych oraz regularne logowanie się 

do  dziennika elektronicznego. 



10. Szkoła dysponuje kilkoma termometrami bezdotykowymi, które będą 

wykorzystywane w razie wystąpienia objawów chorobowych.  

11. Jeżeli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności), uczeń taki zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu 

do momentu odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

12. Każda klasa ma odrębną szatnię oraz salę lekcyjną:  

1a – szatnia w holu głównym i sala A12 

1b – szatnia boks 1 i sala A13 

2a – szatnia boks 2 i sala A4 

2b – szatnia boks 3 i sala A3 

3a – szatnia boks 4 i sala B4 

3b – szatnia boks 5 i sala B1 

Należy zapewnić 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. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę 

możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły. 

13. Kontakt uczniów danej grupy z pozostałymi klasami zostanie ograniczony do 

minimum. 

14. Harmonogram przerw międzylekcyjnych zostanie określony w odrębnym 

załączniku, a uczniowie poruszają się w wyznaczonych strefach: 

Klasy 1 – korytarz i sanitariaty A piętro I 

Klasy 2 – korytarz i sanitariaty A parter 

Klasa 3a – korytarz i sanitariaty B piętro I 

Klasa 3b – korytarz i sanitariaty B parter 

15. Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej: 

godz. 11:20 

 Klasa 1a stolik nr 1 (po lewej stronie) 

 Klasa 1b stolik nr 3 (po prawej stronie) 

 Klasa 3b stolik nr 2 (po środku) 

godz. 12:20  

 Klasa 2a stolik nr 1 (po lewej stronie) 



 Klasa 2b stolik nr 3 (po prawej stronie) 

 Klasa 3a stolik nr 2 (po środku) 

16. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone oraz 

dezynfekowane. Z sal lekcyjnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem po każdym 

dniu zajęć.  

19. Sale i części wspólne (korytarze) będą wietrzone mniej więcej co godzinę, 

w czasie gdy uczniowie przebywają w innym miejscu. 

20. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych uczniowie będą korzystać 

z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, nauczyciele zrezygnują z ćwiczeń 

i gier kontaktowych.  

22. 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 nauczyciel 

dopilnuje, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie 

lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (sala A11) w grupach 

uczniów z danej klasy (osobne stoliki). Na terenie świetlicy obowiązują zasady 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Uczniowie przebywający w 

świetlicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. Świetlice wietrzy się mniej 

więcej co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym 

w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

25. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą odbywać się po zakończeniu 

lekcji stacjonarnych klas I-III. Będą organizowane w małych grupach, 

z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 



Po zakończeniu tych zajęć każdorazowo przeprowadzane będzie mycie i 

dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy znajdują się 

w odrębnym regulaminie. 

 

Obsługa osób trzecich 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

2. Większość spraw załatwiana jest zdalnie przez: 

 dziennik elektroniczny Librus 

 pocztę elektroniczną: lapczyca@szkolagminabochnia.pl 

 telefonicznie: 14 611 61 25 

3. W przypadku konieczności osobistej wizyty w szkole należy zadzwonić 

i poczekać na wyznaczonego pracownika. Obsługa rodziców/petentów odbywa 

się w holu głównym. 

4. Wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów), wchodzące do szkoły 

są zobowiązane do: 

 posiadania ochrony nosa i ust 

 zdezynfekowania dłoni lub posiadania rękawiczek ochronnych 

 nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. W strefach wspólnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dystans 

społeczny. 

3. Codziennie monitoruje się prace porządkowe, 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. 
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4. 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. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczono plakaty z zasadami 

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

instrukcje dezynfekcji. 

6. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 

dezynfekcję i czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

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 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W sali A2 przygotowano tzw. izolatkę – pomieszczenie wyposażone w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych pracownicy 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której 

będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę 

o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 

pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu 

i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, 

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 

epidemiologicznego. 



6. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych 

z zaistniałym przypadkiem. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 przeprowadza się 

dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami, a także zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 


