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Wprowadzenie 

 COVID - 19 to choroba, którą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2. Przenosi się ona 

głównie drogą kropelkową. Zarazić można się bezpośrednio od innej osoby lub pośrednio 

dotykając powierzchni, na której znajduje się wydzielina osoby chorej, a następnie pocierając 

oczy, usta czy nos.  

Koronawirus wywołuje kilka objawów, z czego najważniejszymi i najczęściej 

występującymi są: wysoka gorączka (powyżej 38oC), duszności oraz suchy kaszel. Ponadto 

wystąpić mogą: bole mięśni, zmęczenie, płytki oddech i ból gardła.  Testem na obecność 

koronawirusa jest wymaz lub badanie krwi. 

 

 

Podstawa prawna: 

 Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii został opracowany w oparciu  

 następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  

poz. 910) 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami) 

3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2019 r., poz. 59 ze zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

(Dz. U z 2020 r., poz. 493 ze zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1166) 

6. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Cele i zakres Regulaminu 

1. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii powstał w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły oraz w celu 

zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID - 19.  

2. Regulamin określa w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły 

2) obowiązki osób przebywających na terenie szkoły 

3) procedury korzystania z pomieszczeń szkolnych 

4) zasady higieny i dezynfekcji 

5) procedury postepowania w sytuacjach zagrożenia 

3. Wymienione procedury uwzględniają specyfikę szkoły, warunki lokalowe, liczebność uczniów 

oraz inne ważne elementy związane z funkcjonowaniem szkoły.  

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, uczniów uczęszczających do szkoły, ich 

rodziców oraz osób trzecich przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 2. 

Formy kształcenia 

1. Wybór formy kształcenia zależy przede wszystkim od stopnia zagrożenia epidemiologicznego 

na obszarze Powiatu tarnowskiego, na terenie którego siedzibę ma Szkoła Podstawowa 

Integracyjna nr 11 w Tarnowie. 

2. W zależności od tego, w jakiej strefie (żółtej czy czerwonej) znajduje się Powiat tarnowski, 

dyrektor szkoły podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania 

szkoły w oparciu o odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ II 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 3. 

Zasady wchodzenia i wychodzenia do szkoły 

1. Do godz. 8.00 nauczyciele i pracownicy wchodzą do szkoły wejściem głównym, a w godzinach 

późniejszych wchodzą i wychodzą przez szatnię. 

2. Po wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce. 

3. Uczniowie wpuszczani są do szkoły pojedynczo, w odstępach czasowych.  

4. Czekając na wejście uczniowie ustawiają się na zewnątrz z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu (min. 1,5 m) 

5. Uczący się w I pawilonie wchodzą do budynku i wychodzą wejściem bocznym, zaś uczniowie 

mający lekcje w II pawilonie oraz na korytarzu głównym wchodzą i wychodzą przez szatnię. 

6. Po wejściu do budynku szkoły każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce i poddaje się 

pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

7. W przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów chorobowych lub 

temperatury powyżej 38oC pracownik szkoły odmawia przyjęcia dziecka, pozostawia je 

rodzicom/opiekunom prawnym sugerując konieczność kontaktu z lekarzem. 

8. Po wykonaniu w/w czynności: 

1) uczniowie uczący się w I pawilonie udają się do swoich sal lekcyjnych, gdzie przebierają się 

i czekają pod opieką dyżurującego nauczyciela na rozpoczęcie zajęć edukacyjnych  

2) uczniowie uczący się w II pawilonie oraz na korytarzu głównym przebierają się  

w wyznaczonej szatni, a następnie udają się do swojej sali lekcyjnej, gdzie pod opieką 

dyżurującego nauczyciela czekają na rozpoczęcie zajęć edukacyjnych  

3) uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia edukacyjne po godz. 8.00 przebierają się w w/w 

miejscach i udają na świetlicę  

9. Po zakończonych zajęciach uczniowie odprowadzani są do wyjścia lub na świetlicę szkolną. 

10. Osoba odbierająca ucznia oczekuje na jego wyjście przed budynkiem szkoły z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu (min. 1,5 m). 

11. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe, 

niewykazujące objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

12. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób trzecich. 
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13. Osoby niebędące pracownikami szkoły, które chcą wejść do budynku, sygnalizują taki zamiar 

dzwonkiem umieszczonym przed wejściem głównym i czekają na podejście pracownika 

szkoły. 

14. Wchodzących do szkoły obowiązuje: 

1) dezynfekcja rąk 

2) zakrywanie ust i nosa  

3) zachowanie odpowiedniego dystansu (min. 1,5 m) 

4) zakaz nieuzasadnionego przemieszczania się po szkole 

 

§ 4. 

Zasady przebywania na terenie szkoły 

1. Pracę szkoły organizuje się w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu miedzy osobami 

przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych. 

2. W przestrzeniach wspólnych uczniów oraz pracowników szkoły obowiązuje stosowanie 

środków ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice ochronne. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, nie ma 

jednak przeszkód, by korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

4. Z uwagi na specyfikę szkoły zaleca się, aby nauczyciele i specjaliści podczas prowadzonych 

zajęć stosowali maseczki lub przyłbice ochronne. 

5. W szkole nie odbywają się żadne spotkania z udziałem osób trzecich. 

6. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wycieczki i wyjścia poza teren 

szkoły. 

 

§ 5. 

Zasady przygotowywania i wydawania posiłków 

1. Posiłki przygotowywane są z zachowaniem wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców oraz higieny osobistej. 

2. Wydawanie posiłków odbywa się przy zachowaniu zmianowości grup. 

3. Przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce i zajmują wyznaczone, 

stałe miejsce przy stole wraz z rówieśnikami ze swojej klasy. 

4. Posiłki oraz sztućce przynoszone są uczniowi przez osoby pełniące dyżur, zaopatrzone  

w środki ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki. 

5. Po każdej grupie czyści się oraz dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, a także wietrzy się 

jadalnię. 

6. Naczynia i sztućce myje się z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60oC, a następnie 

wyparza. 
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7. Po zakończeniu pracy w kuchni gruntownie dezynfekuje się powierzchnie, sprzęty  

i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 
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ROZDZIAŁ III 

 

OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

§ 6. 

Dyrektor Szkoły  

1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom 

bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki i pracy. 

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) informowanie pracowników szkoły oraz rodziców o obowiązujących procedurach 

bezpieczeństwa 

2) zapewnienie środków czystości oraz preparatów do dezynfekcji rąk, sprzętów  

i pomieszczeń  

3) wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice ochronne, 

rękawiczki, fartuchy, zgodnie z charakterem wykonywanej pracy  

4) rozmieszczenie podajników z płynem dezynfekującym oraz instrukcji jego zastosowania 

5) umieszczenie instrukcji mycia rąk, szczególnie w pomieszczeniach higieniczno - 

sanitarnych  

6) nadzorowanie prac porządkowych wykonywanych przez pracowników, zgodnie  

z przydzielonymi obowiązkami 

7) wyznaczenie pomieszczenia do izolacji (izolatorium) 

8) współpraca ze służbami sanitarnymi 

 

§ 7. 

Pracownicy Szkoły  

1. Pracownicy szkoły zwracają szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dokładają 

wszelkich starań, by chronić przez zarażeniem siebie, uczniów oraz innych 

współpracowników. 

2. W celu ukazywania dobrego przykładu uczniom korzystają ze środków ochrony osobistej oraz 

stosują podstawowe zasady higieny.  

3. W przestrzeni wspólnej wszystkich pracowników szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, 

unikanie zgromadzeń oraz w miarę możliwości zachowanie odpowiedniego dystansu (min. 

1,5 m). 

4. Pracownikom szkoły przydziela się środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, które 

należy dezynfekować we własnym zakresie. 
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5. Wobec pracowników powyżej 60. roku życia bądź posiadających istotne problemy zdrowotne 

stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

6. Pracownicy obsługi przerwy w pracy odbywają rotacyjnie tak, aby w pomieszczeniu socjalnym 

w jednym czasie przebywała wyłącznie jedna osoba. 

 

§ 8. 

Nauczyciele  

1. Nauczyciele - wychowawcy poszczególnych oddziałów zapoznają uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz zwracają uwagę na konsekwentne ich 

przestrzeganie. 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) zwracanie uczniom uwagi na konieczność regularnego mycia rąk wodą z mydłem, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu 

2) przypominanie uczniom o podstawowych zasadach higieny tj. unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, podawanie ręki na przywitanie, kichanie i kasłanie w chusteczkę lub 

wewnętrzną stronę łokcia itp. 

3) dbanie o to, by w przestrzeni wspólnej uczniowie nosili maseczki lub przyłbice ochronne  

4) pilnowanie, aby uczniowie korzystali wyłącznie z własnych przyborów i podręczników oraz 

nie przynosili niepotrzebnych przedmiotów i zabawek 

5) wietrzenie sal lekcyjnych, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w trakcie zajęć 

6) pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem 

7) kontaktowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub telefonu 

3. Nauczyciele usuwają z sal lekcyjnych wszystkie przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać 

skutecznie zdezynfekowane ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt 

ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

 

§ 9. 

Uczniowie 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy osoby z nim zamieszkujące nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie, w miarę możliwości, przebywają w stałych salach lekcyjnych. 

3. Przerwy spędzają rotacyjnie tj. w klasie, na korytarzu lub na świeżym powietrzu, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem. 
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4. W klasach młodszych przerwy organizuje się w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż co 45 minut. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. 

6. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, a także nie zabierają do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

 

§ 10. 

Rodzice/opiekunowie prawni 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przede wszystkim do zapoznania się  

z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły oraz do bezwzględnego ich 

przestrzegania. 

2. Rodziców/opiekunów prawnych zobowiązuje się również do: 

1) przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych 

2) przekazywania dyrektorowi szkoły istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego 

dziecka oraz do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie 

3) wskazania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka oraz ich przestrzeganie 

4) ograniczenia ilości osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka 

5) podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonu) umożliwiających 

szybką komunikację w nagłych sytuacjach 

6) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny tj. unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, podawanie ręki na 

przywitanie, kichanie i kasłanie w chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia itp. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

 KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

 

§ 11. 

Zasady korzystania z szatni 

1. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie szkoły, pozostawiając w niej okrycia wierzchnie  

oraz obuwie.  

2. Przy wejściu do szatni znajduje się środek dezynfekujący w bezdotykowym dozowniku. 

3. W czasie epidemii w szatni przebierają się uczniowie uczący się w II pawilonie oraz na 

korytarzu głównym. 

4. Uczniowie przebierają się samodzielnie w boksie przydzielonym do danego oddziału. 

5. Uczniom młodszym oraz wymagającym wsparcia pomaga wyznaczony pracownik.   

6. W szatni, w miarę możliwości, wykorzystuje się co drugi wieszak. 

7. Uczniom zabrania się wchodzenia do boksów zajmowanych przez uczniów z innych 

oddziałów. 

8. W celu uniknięcia skupisk zaleca się sprawne przebieranie i niezwłoczne przechodzenie do 

swojej sali lekcyjnej bądź świetlicy szkolnej. 

9. Niedozwolone jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw. 

10. Obowiązkiem uczniów jest kulturalne i bezpieczne zachowywanie się w szatni, 

przestrzeganie określonego porządku, poszanowanie cudzej własności oraz bezwzględne 

podporządkowywanie się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

§ 12. 

Zasady korzystania z sal lekcyjnych  

1. W salach lekcyjnych odbywają się przede wszystkim zajęcia edukacyjne.  

2. Uczniowie, w miarę możliwości, przebywają w wyznaczonych, stałych salach, w których 

zajmują wyznaczone, stałe miejsca. 

3. Z sal lekcyjnych usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować. 

4. Środki dezynfekujące rozmieszcza się w sposób umożliwiający łatwy dostęp. 

5. Sale wietrzy się nie rzadziej niż raz na godzinę, a w szczególności przed przybyciem uczniów 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
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§ 13. 

Zasady korzystania z gabinetów specjalistycznych 

1. W gabinetach specjalistycznych odbywają się zajęcia dla uczniów posiadających opinie lub 

orzeczenia do kształcenia specjalnego. 

2. Z gabinetów usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub zdezynfekować. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne po ich zakończeniu dokonują dezynfekcji 

przedmiotów używanych podczas zajęć.  

 

§ 14. 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 

1. Świetlica szkolna jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia zajęć 

świetlicowych. 

2. W zajęciach świetlicowych uczestniczą dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących, 

którzy zgłosili taką potrzebę. 

3. Rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona przyprowadza i odbiera dziecko 

ściśle w godzinach określonych w deklaracji. 

4. Chęć odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzic/opiekun prawny lub osoba przez niego 

upoważniona sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do szatni. 

5. Zaleca się ograniczenie ilości osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka 

oraz, w miarę możliwości, nie angażowanie osób powyżej 60. roku życia. 

6. Uczniowie przebywający na świetlicy korzystają z własnych przyborów i książek. 

7. Środki dezynfekcyjne rozmieszcza się w sposób umożliwiający łatwy dostęp. 

8. Świetlicę wietrzy się nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci,  

a w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

9. Powierzchnie wspólne są regularnie dezynfekowane. 

 

§ 15. 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów i możliwości 

szkoły. 

2. Wyznacza się strefę przeznaczoną wyłącznie dla bibliotekarza, w której nie mogą przebywać 

uczniowie oraz inne osoby znajdujące się w bibliotece. 

3. Uczniowie korzystają z biblioteki z zachowaniem odpowiedniego dystansu (min. 1,5 m). 

4. Przed okienkiem może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca książki. 

5. Uczniowie zwracają książki odkładając je w wyznaczonym miejscu. 
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6. Po przyjęciu książek bibliotekarz dezynfekuje ręce oraz blat stołu, na którym położono 

książki. 

7. Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny tj. przez okres 2 dni. 

8. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru o wolnym dostępie. 

9. Zaleca się systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję często używanych 

elementów wyposażenia biblioteki. 

 

§ 16. 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej  

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego. 

2. Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie korzystają z szatni w sposób rotacyjny. 

4. W czasie pobytu na sali gimnastycznej ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu 

kontaktowi między uczniami. 

5. Z sali gimnastycznej usuwa się sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować. 

6. Używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje się detergentem lub dezynfekuje po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

 

§ 17. 

Zasady korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw 

1. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się korzystanie przez uczniów  

z boiska szkolnego, placu zabaw oraz terenów zielonych z zachowaniem zmianowości grup  

i odpowiedniego dystansu między nimi. 

2. Po pobycie na świeżym powietrzu uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

3. Po każdym dniu zajęć plac zabaw zostaje zdezynfekowany i zabezpieczony. 

4. Zabrania się korzystania z boiska i placu zabaw przez osoby trzecie. 

 

§ 18. 

Zasady korzystania z izolatorium 

1. W szkole wyznaczono pomieszczenie stanowiące izolatorium (gabinet lekarski) 

2. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

3. Pomieszczenie wyposażone jest w płyn dezynfekujący oraz środki ochrony osobistej tj. 

maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki, fartuchy. 
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ROZDZIAŁ V 

 

HIGIENA I DEZYNFEKCJA NA TERENIE SZKOŁY 

 

§ 19. 

Zasady stosowania higieny  

1. Jednym z podstawowych warunków ograniczenia ryzyka zakażenia się wirusem COVID - 19 

jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny tj.: 

1) częste mycie rąk wodą z mydłem przez 20 sekund, zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy  

umywalkach 

2) podczas kichania i kaszlu zakrywanie ust chusteczką lub zgiętym łokciem  

3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

4) nie podawanie ręki na powitanie  

2. Zarówno uczniowie, jaki i pracownicy szkoły mają stały dostęp do środków dezynfekujących.  

3. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki ochronne oraz inne środki ochrony osobistej 

wyrzuca się do specjalnie oznaczonego pojemnika. 

 

§ 20. 

Zasady utrzymywania czystości 

1. Za utrzymywanie czystości w szkole odpowiedzialni są pracownicy obsługi, którym 

przydzielone zostały określone obowiązki.  

2. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności: 

1) utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych (korytarzy, podłóg) 

2) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. wyłączniki, klamki, uchwyty, poręcze 

3) dezynfekowanie sprzętu i powierzchni płaskich, w tym blatów i poręczy krzeseł  

4) dezynfekowanie zabawek oraz innych przyrządów znajdujących się w klasach 

5) dezynfekowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych  

6) sprawdzanie poziomu płynów dezynfekujących w dozownikach oraz bieżące ich 

uzupełnianie 

3. Środki czyszczące, myjące i dezynfekujące niezbędne do wykonywania prac porządkowych 

zapewnia dyrektor szkoły. 

4. Przeprowadzając dezynfekcje ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. 

5. Z sal lekcyjnych usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować.  



SZKOŁA  PODSTAWOWA  INTEGRACYJNA  NR  11  W  TARNOWIE 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

 

 

15 

6. Wszystkie pomieszczenia szkolne oraz części wspólne są regularnie wietrzone. 

7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywiesza się instrukcje dotyczące 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym instrukcję 

dezynfekcji.    

8. W szkole prowadzony jest monitoring wykonywania prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowania 

powierzchni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych (Karta monitorowania czystości) 
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ROZDZIAŁ VI 

 

POSTEPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

 

§ 21. 

Zasady postępowania  

w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID - 19 u pracownika 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik przebywający  

w domu nie powinien przychodzić do pracy, powinien natomiast niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły oraz skontaktować się z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym szpitala bądź pogotowiem ratunkowym. 

2. Jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie szkoły pracownik 

zaobserwuje, co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu, zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i odizolować się od innych osób  

w izolatorium. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły powiadamia powiatową stację sanitarno - 

epidemiologiczną lub oddział zakaźny szpitala oraz organ prowadzący. 

4. Pracownik podejrzany o zakażenie, o ile pozwala na to jego stan zdrowia, przebywa  

w izolatorium sam, do czasu przybycia odpowiednich służb. 

5. Dalszy tryb postępowania określa powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna lub szpital. 

6. Obszar, w którym przebywał lub po którym poruszał się pracownik poddaje się gruntownej 

dezynfekcji. 

7. Zaleca się sporządzenie listy osób przebywających w miejscu, w którym przebywał pracownik 

podejrzany o zakażenie. 

 

§ 22. 

Zasady postępowania  

w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID - 19 u ucznia 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego na terenie szkoły objawów tj. gorączka  

i kaszel, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, dyrektor szkoły lub wskazany 

pracownik odizolowuje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium), a następnie 

niezwłocznie powiadamia jego rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

2. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych uczeń przebywa w izolatorium pod 

opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa: dezynfekuje ręce, 
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zakłada maseczkę lub przyłbicę ochronną, rękawiczki i fartuch oraz zachowuje minimum 2 m 

odległości. 

3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest jak najszybciej dotrzeć do szkoły. 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły powiadamia powiatową stację sanitarno - 

epidemiologiczną lub oddział zakaźny szpitala oraz organ prowadzący. 

5. Dalszy tryb postępowania określa powiatowa stacja sanitarno - epidemiologiczna lub szpital. 

6. Obszar, w którym przebywał lub po którym poruszał się uczeń poddaje się gruntownej 

dezynfekcji. 

7. Zaleca się sporządzenie listy osób przebywających w miejscu, w którym przebywał uczeń 

podejrzany o zakażenie. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 23. 

Dyrektywy 

3. Aktualne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, znajdują się na tablicach informacyjnych 

przy każdym wejściu do szkoły. 

4. Zmian w Regulaminie dokonuje się w zależności od potrzeb. 

5. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii wchodzi w życie z dniem 1 września 

2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

 

 

    Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

           został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 


