
 

Aktualizacja regulaminu pracy Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w 
Bedlnie  dla klas I-III w okresie COVID -19  
 
Obowiązuje od 18 stycznia 2021r.   
(w oparciu o wytyczne MEiN, MZ,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. Opiekunowie odprowadzający  dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły-
Strefa dla Rodzica/Opiekuna, 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). 

4. Rodzice/opiekunowie  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. 

5. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych w budynku szkoły  (korytarze, toalety, 
szatnie) mają maseczki, podczas wyjść  na teren przyszkolny. Maseczki nie obowiązują 
na hali sportowej)  

6. Ograniczamy  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 
Uzgodnienie z  dyrektorem szkoły 



(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. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
izolujemy  ucznia w pokoju profilaktyki pielęgniarskiej lub innym wyznaczonym 
miejscu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadamiamy  rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania 
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną możliwość do minimum) 
kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

9. W każdej klasie obowiązuje  tygodniowy rozkład zajęć  dla danej klasy, 
uwzględniający: 
 godziny przywozu i odwozu dzieci autobusami szkolnymi 
 godziny dowożenia i odwożenia dzieci przez Rodziców własnym środkiem 

transportu  
 korzystania z przerw  w czasie ustalonym przez prowadzącego (nie rzadziej niż co 

45 min), 
 zajęć na  hali sportowej i boisku. 

10. Jedna grupa uczniów (klasa)   przebywa w wyznaczonej i Stałej Sali za wyjątkiem grup  
klas łączonych klasy  I  i klasy  II   na zajęciach plastyki, muzyki i wychowania 
fizycznego. 

11. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości 
nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

12. 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. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, 
kiedy uczeń wraca do domu. 

14. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu i środków dezynfekujących. W hali  sportowej  używany sprzęt sportowy 
oraz powierzchnie takie jak płyta główna, terakota na korytarzach, toaletach i innych 
pomieszczeniach używanych będą myte detergentem  lub dezynfekowane po każdym 
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

15. Sale, części wspólne (korytarze)  wietrzone będą  co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, rezygnujemy  z ćwiczeń i gier kontaktowych.   



18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
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.  

19. W  szatniach,  udostępniamy  uczniom co drugi wieszak, nie robimy tłoku. Klasa 
kończąca zajęcia schodzi z nauczycielem do szatni. Po przebraniu uczeń oczekuje na 
autobus szkolny wraz z nauczycielem.  Uczniowie  dojeżdżający autobusem szkolnym 
i dowożeni przez Rodziców odjeżdżają o różnych godzinach określonych 
w tygodniowym harmonogramie. 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie 
są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlicę wietrzymy (nie rzadziej, niż co 
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

21. Personel  (pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej) powinni ograniczyć do 
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Korzystanie z  biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


