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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 1/2020/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Kociszewie          

z dnia  27.08. 2020r  

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19  

obowiązujący 

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie 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. 

3. Rodzice są zobowiązani mierzyć codziennie rano temperaturę dziecku. 

4. Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły i odbierające je wchodzą tylko do strefy 

wspólnej szkoły (dolny korytarz). W strefie wspólnej może przebywać maksymalnie 

2 opiekunów z dziećmi. 

5. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły i odbierający je mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, 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) w szatni może przebywać 1 rodzic/opiekun prawny z dzieckiem. Rodzice/prawni 

opiekunowie nie mogą czekać na rozpoczęcie i zakończenie zajęć. Muszą stosować 

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

6. Uczniowie przychodzący sami do szkoły wchodzą wejściem bocznym lub wejściem 

głównym. 

7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Plakaty informujące o zasadach bezpiecznego powrotu uczniów do szkół ze 

wskazówkami dla rodziców znajdują się przy wejściach do szkoły, natomiast plakaty 

ze wskazówkami dla uczniów umieszczone są w każdej sali lekcyjnej.  

9. W szkole obowiązuje, podczas przerw międzylekcyjnych i w miarę możliwości na 

zajęciach, zasada zachowania dystansu społecznego, tzn 1,5 m odległości między sobą. 

10. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują dłonie. 

11. Podczas pobytu w szatni uczniowie noszą obowiązkowo przyłbice lub maseczki i jak 

najkrócej przebywają w tym pomieszczeniu. 
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12. Uczniowie posiadają 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 i zabierać ze 

sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Uczniowie nie mogą dzielić się swoim jedzeniem i piciem z innymi. 

14. Uczniowie kl. I-III podczas przerw międzylekcyjnych przebywają na parterze budynku. 

15. Uczniowie klas IV-VIII podczas przerw międzylekcyjnych przebywają na piętrze. 

16. Podczas sprzyjającej aury (brak deszczu i silnych wiatrów) uczniowie przerwy 

międzylekcyjne spędzają na świeżym powietrzu. 

17. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są do stosowania środków 

ostrożności, głównie zachowania dystansu od innych uczniów i pracowników szkoły. 

18. W klasach I-III przerwy dla uczniów organizuje nauczyciel w interwałach adekwatnych 

do potrzeb. 

19. Uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwy przy izbie lekcyjnej, w której będą mieć 

zajęcia, zachowując dystans społeczny. 

20. Uczniowie w czasie lekcji nie mogą przy tablicy posługiwać się tym samym pisakiem. 

21. Po każdych zajęciach izba lekcyjna będzie wietrzona i w miarę potrzeby 

dezynfekowana. 

22. Po każdych zajęciach wychowania fizycznego sprzęt sportowy po każdym użyciu jest 

zdezynfekowany przez pracownika obsługi. 

23. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub gdy 

uczeń sam poinformuje o złym samopoczuciu, pracownik szkoły dokona pomiaru 

temperatury. 

24. Jeżeli stan zdrowotny ucznia budzić będzie obawy wskazujące na infekcję dróg 

oddechowych, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a o zaistniałej 

sytuacji niezwłocznie powiadomi się rodzica/opiekuna ucznia. W takim przypadku 

rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

25. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki oraz dowóz uczniów 

zostały określone w odrębnych regulaminach. 

 

      Załączniki: 

1) Procedura rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 

2) Procedura organizacji i zachowania bezpieczeństwa w stołówce szkolnej. 

3) Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

4) Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Szkolnej. 

5) Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do szkoły/OP/PP  

6) Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała dziecka. 

7) Procedura organizacji i zachowania bezpieczeństwa w trakcie dowozu uczniów do 

Szkoły. 

 

 

 


