
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Potęgowie 

 od 1 września 2020 roku 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie obowiązujących wytycznych. W szkole obowiązują zasady 

reżimu sanitarnego, których celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS –

CoV-2 wywołującym chorobę Covid-19. 

2. Na terenie szkoły obowiązują punkty dezynfekcji rąk, które znajdują się w wyznaczonych miejscach: przy 

wejściu do szkoły, przy każdej toalecie, szatni, na stołówce oraz przy wejściu na halę gimnastyczną. 

3. Z dzieckiem w wieku przedszkolnym (4-6 lat) do szkoły może przyjść jeden rodzic (opiekun), którego 

obowiązuje maseczka lub przyłbica oraz nakaz dezynfekcji rąk. 

4. W autobusie wszystkich uczniów obowiązują maseczki podobnie jak opiekuna. Wyjątkiem są sytuacje, w 

których z powodów zdrowotnych dana osoba nie może nosić maseczki (wymagane zaświadczenie lekarskie). 

5. W drodze do szkoły uczeń powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, 

ewentualnie jednorazowe rękawiczki). Wchodząc do budynku szkoły uczeń powinien zasłaniać usta i nos. 

Maseczkę lub przyłbicę zdejmuje dopiero po wejściu do klasy. 

Należy pamiętać o dezynfekcji rąk przy wejściu! 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachowywać dystans 

społeczny w odniesieniu do pracownika szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wyznaczonej: 

a) rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych do szatni; 

b) rodzice uczniów klas 1-3 przekazują dzieci pracownikom szkoły przy wejściu do szkoły. 

7. Wejście dla rodzica z dzieckiem w wieku przedszkolnym odbywa się od strony bocznej (plac zabaw 

dla oddziałów 0-3) 

8. Przy wejściu do szkoły pracownik obsługi mierzy temperaturę osobom dorosłym wchodzącym na teren 

budynku szkoły. 

9. Obowiązuje zakaz grupowania się uczniów przed lekcjami, podczas przerw oraz bezpośrednio po ich 

zakończeniu na terenie szkoły. Zakazu zbędnego grupowania się pilnuje nauczyciel dyżurujący oraz 

pracownicy obsługi. 

10. Uczniowie klas IV-VIII podczas pobytu w szkole nie wchodzą na obszar zajmowany przez dzieci 

przedszkolne i uczniów klas młodszych. 

11. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły, który zauważy dziecko z objawami kaszlu, gorączki, duszności 

zgłasza taką sytuację dyrektorowi szkoły, który decyduje czy takie dziecko umieścić w pomieszczeniu 

izolującym. Pomieszczeniem takim jest gabinet pielęgniarki. Osobą, która opiekuje się takim uczniem jest 

szkolna pielęgniarka, a w razie jej nieobecności osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Dyrektor informuje 



rodzica o sytuacji, prosząc o jak najszybsze odebranie dziecka i zgłasza sprawę do powiatowego inspektoratu 

sanepidu oraz organu prowadzącego. 

12. Sale lekcyjne po każdych zajęciach są wietrzone, a lekcje w miarę możliwości prowadzone są na świeżym 

powietrzu. Podczas przerw w razie sprzyjającej pogody uczniowie wychodzą z nauczycielem dyżurującym 

na zewnątrz. Po zakończeniu zajęć sale lekcyjne są dezynfekowane. 

13. Stanowiska komputerowe w salach informatycznych dezynfekowane są po każdych zajęciach. 

14. W szkole są dwie dwudziestominutowe przerwy 10.30-10.50 oraz 11.35-11.55, w których uczniowie bez 

tłoku mogą skorzystać z dożywienia. 

15. Nauczyciele podczas zajęć i przerw mogą korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) 

16. Zmieniają się zasady korzystania z biblioteki szkolnej. Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla książek 

i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Uczniowie książki oddają i wypożyczają pojedynczo 

zachowując odpowiedni odstęp. Praca biblioteki od 1 września  będzie określona opracowanym odrębnym 

regulaminem. 

17. Zmieniają się zasady korzystania ze świetlic szkolnych zgodnie z zaleceniami GIS, MEN i MZ. Praca 

świetlic od 1 września będzie określona opracowanym odrębnym regulaminem. 

18. Ograniczone zostaje przemieszczanie się uczniów między salami w ciągu dnia. 

19. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

20.Pracownicy wykazujący objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z 

podwyższoną temperaturą, powinni założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. 

 


