
Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

– zasady obowiązujące uczniów, nauczycieli i rodziców 

w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. 

od 1 września 2021 r. 

 
1. Szkoła pracuje w godzinach od 6:45 – 16.00 (budynek przy ul. Dąbrowskiego) oraz od 7.00-

15.20 (budynek przy ul. Lipowej). 

2. Przy wejściach do budynków Szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego.  

3. Do Szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję górnych dróg oddechowych. 

4. Uczeń chory nie może uczęszczać do Szkoły. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić 
wychowawcy i dyrektorowi Szkoły za pośrednictwem np. dziennika elektronicznego Librus. 

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie 
wolno przyprowadzać ucznia do Szkoły. Opisaną sytuację należy niezwłocznie zgłosić 
dyrektorowi Szkoły np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów 
prawnych, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 
oddechowych. 

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. Pomiar 
temperatury ciała odbywa się przed pierwszą lekcją w danym dniu.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni, odprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku Szkoły 
(pozostawiają je przy wyznaczonych wejściach). Odbiór dziecka ze Szkoły odbywa się w tym 
samym miejscu. Dzieci z klas pierwszych odbierane są przez nauczyciela. 
 

9. W sytuacji wyjątkowej osoby wchodzące na teren Szkoły stosują się do następujących zasad: 
 

a. 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. dystans od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne 
takie jak osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

10. Przebywanie na terenie Szkoły osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum.  

11. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wejść do budynku Szkoły wyłącznie w celu załatwiania 
niezbędnych spraw administracyjnych. Wyznaczonym do tego wejściem jest wejście główne i 
odbywa się to przy zachowaniu regulacji dotyczących reżimu sanitarnego (pamiętają o 



konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 metra, a także o 
skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – maseczka ochronna).  

12. Uczniowie wchodzą do głównego budynku Szkoły, korzystając z wejść:  

1) boisko przy wejściu głównym - uczniowie klas 4-6,  

2) Orlik - klasy 7. 

3) boisko „pod kasztanami” (naprzeciwko portierni) – klasy 8. 

13. Każdy uczeń musi posiadać ze sobą własną maseczkę, osłaniającą nos i usta. Uczeń może 
korzystać z własnego płynu do dezynfekcji. 

14. Przed wejściem do Szkoły uczeń musi odkazić dłonie. Na terenie szkoły obowiązują ogólne 
zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

15. Uczniowie i pracownicy Szkoły mają obowiązek założenia maseczki, gdy przebywają w 
przestrzeni wspólnej (np. korytarze szatnie, toalety). 
 

16. Uczniowie mający zajęcia w salach 28 i 29 (II piętro w nowym budynku) oraz w salach 18 i 19 
(I piętro w nowym budynku) wchodzą do klas schodami od strony pokoju nauczycielskiego. 
Po zakończeniu zajęć w wymienionych salach lekcyjnych wychodzą na przerwę tą samą 
drogą.  
Uczniowie mający zajęcia w salach 30 i 31 (II piętro w nowym budynku), 20, 21 i 22 ( I piętro 
w nowym budynku) wchodzą do klas schodami od strony sali nr 12. Po zakończeniu zajęć w 
wymienionych salach lekcyjnych wychodzą na przerwę tą samą drogą.  
 

17.  Po wejściu do sali uczeń zajmuje ustalone miejsce w ławce - wówczas dopiero może zdjąć 
maseczkę. 
 

18. W Szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji – zarówno przez dzieci, jak i 
przez pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.  

 

19. Uczniowie i pracownicy Szkoły mają obowiązek założenia maseczki przed wejściem do 
sekretariatów, gabinetów dyrektora i wicedyrektorów, gabinetów pielęgniarki, pedagoga, 
psychologa, do świetlic, bibliotek i toalet.  

 

20. Zasady dotyczące noszenia maseczki podczas przerw przez uczniów i pracowników Szkoły 
będą regulowane w oparciu o bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną. 

 

21. Wszystkie indywidualne środki ochrony osobistej muszą być wyrzucane do pojemnika na 
śmieci z odpadami mieszanymi, znajdującymi się w wyznaczonych miejscach. 

 

22. Nauczyciele i pracownicy Szkoły systematycznie przypominają dzieciom o konieczności 
zachowania higieny, w tym o częstym myciu rąk – po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z 
toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Nauczyciele 



zwracają również uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i 
kasłania. Przypominają też o niepodawaniu rąk na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, 
nosa i ust.  
 

23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 
szkolnym lub w tornistrze/plecaku. Przybory szkolne i podręczniki można przechowywać 
także we własnej szafce (jeżeli Szkoła posiada szafki) lub w wyznaczonym miejscu. Uczniowie 
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

24. Uczeń nie przynosi ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.). 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki. 

25. Zabawki, przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można w sposób 
skuteczny umyć, uprać lub zdezynfekować, zostają usunięte lub dostęp do nich jest 
uniemożliwiony.  

26. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, oraz korytarze są wietrzone co najmniej 
raz na godzinę.  

27. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak lekcja nie może trwać dłużej niż 45 min. 

28. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, ograniczane są ćwiczenia i gry kontaktowe. 

29. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki i inny sprzęt sportowy), wykorzystywane podczas zajęć 
wychowania fizycznego, są czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

30. Podłogi w hali sportowej i salach, w których przeprowadzane są zajęcia wychowania 
fizycznego, są myte detergentem lub są dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

31. Sprzęt na boisku oraz z placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć i przerw jest regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

32. Szkoła jest zobligowana do codziennej dezynfekcji poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

33. Zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, korekcyjno–kompensacyjne, rewalidacyjne i koła 
zainteresowań odbywają się w przypisanych salach i przeprowadzane są w oparciu o 
regulacje dotyczące zajęć przedmiotowych. Ww. zajęcia są przeprowadzane w małych 
grupach.  

34. Wszyscy uczniowie muszą stosować się do wszystkich odrębnych regulaminów 
dotyczących świetlicy, biblioteki i szatni. 

35. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach, stosując się 
do regulaminu biblioteki. 

36. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przestrzegają zasad korzystania z zajęć 
świetlicowych. 



37. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest w ustalonych godzinach.  

38. Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego oraz godziny jego pracy wskazane są w 
odrębnym regulaminie.  

39. Możliwa jest organizacja wyjść w miejsca otwarte, np. do parku czy lasu, przy zachowaniu 
dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

40. Wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni, gdzie niemożliwe jest 
zachowanie dystansu społecznego, nie są rekomendowane.  

41. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) kieruje ucznia do 
odrębnego pomieszczenia (izolatorium) oraz niezwłocznie informuje rodziców o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły. 

42. W ww. sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pilnego kontaktu ze Szkołą. 
Jeśli ze względu na obowiązki zawodowe nie może osobiście odebrać telefonu, musi wskazać 
osobę do szybkiego kontaktu ze szkołą. W sytuacji, kiedy rodzic/opiekun prawny nie ma 
możliwości odebrania telefonu komórkowego w pracy, zobowiązany jest do podania numeru 
telefonu do miejsca zatrudnienia.  

43. Wszyscy rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcom aktualnych danych 
kontaktowych oraz do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły (lub niezwłocznego 
oddzwaniania). 

44. Personel sprzątający regularnie sprawdza stan pojemników z płynem i uzupełnia je w 
razie potrzeby. 

45. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami, nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły.  

46. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

47. W Szkole nie funkcjonują źródełka wody pitnej. 

48. Rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurami obowiązującymi na czas 
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii w szkole. Z treścią niniejszego 
regulaminu zaznajamia się również pracowników Szkoły oraz uczniów.  

49. Przy wejściu głównym do Szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i 
służb medycznych.  

 

 

 


