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REGULAMIN  

 MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZAWNIE – ZDROJU 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID - 19 

 

Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych dla szkół wprowadzonych  

przez MEN, GIS i MZ oraz z uwzględnieniem warunków lokalowych szkoły. 

Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom  

i pracownikom podczas pobytu w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie – Zdroju.  

Regulamin dotyczy funkcjonowania oddziału przedszkolnego – oddział „0” oraz klas I – 

VIII  

w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie – Zdroju. 

Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy Miejskiej Szkoły 

Podstawowej w Szczawnie – Zdroju, uczniowie oraz rodzice.  

Budynki szkoły zostały przystosowane do obowiązujących wytycznych MEN, GIS, MZ. 

Na terenie szkoły obowiązuje (z wyjątkiem uczniów oraz nauczycieli/pracowników 

szkoły)  nakaz przestrzegania przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

§ 1 

Organizacja zajęć w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie – Zdroju 

 

1. Do Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju może uczęszczać uczeń, 

1) który nie wykazuje objawów chorobowych wskazujących infekcję dróg 

oddechowych, 

2) którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, 

3) który nie miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani przez 

rodziców/opiekunów, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
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4. Rodzice oraz inni opiekunowie, którzy odprowadzają dzieci nie wchodzą do 

przestrzeni wspólnej szkoły. Wyjątkiem mogą być szczególne okoliczności 

wynikające z wyższej konieczności zdrowotnej i za zezwoleniem pracownika szkoły. 

5. Wejście do budynku szkoły przez rodziców w celu konsultacji/rozmowy  

z nauczycielem powinno nastąpić po uprzednim umówieniu dnia oraz godziny 

spotkania przez aplikację mobiDziennik. 

6. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem mobiDziennika i technik 

komunikacji na odległość. 

7. Spotkania z rodzicami będą miały charakter konsultacji indywidualnych lub w małych 

grupach i będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu. 

8. Uwzględniając możliwości organizacyjne większość zajęć będzie odbywała się w tej 

samej sali lekcyjnej. 

9. Uczniowie nie korzystają ze wspólnej szatni. 

10. Uczniowie mają obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stolikach szkolnych lub w szafkach. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

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. Rodzice dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

12. W szkole zostaje wprowadzona nowa organizacja pracy, która ogranicza gromadzenie 

się uczniów oraz powoduje unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

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

13. Zalecane jest przychodzenie uczniów do szkoły w wyznaczonym czasie wg 

poniższego harmonogramu. 

godzina wejście „A” wejście „B” 

7.40 IV a, b III a, b 

7.50 VI b, c II a, b 

7.55 V a, VI a - 

8.00 „0” I a, b 
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14. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie będą wypuszczani do domu  

w odstępach czasowych. 

15. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).  

16. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni.  

17. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. 

18. W szkole zawiesza się czasowo zajęcia chóru.  

 

§ 2 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych. 

2. Uczniowie z poszczególnych klas pozostają na tym piętrze, na którym mieli zajęcia,  

nie przemieszczają się na świetlicę pomiędzy piętrami bez nadzoru nauczyciela.  

Klasa I a, b – parter (sala nr 4), 

Klasa II a, b – I piętro (sala nr 7), 

Klasa III a, b – II piętro (sala nr 11). 

3. W godzinach popołudniowych, w przypadku przebywania na świetlicy małej ilości 

dzieci, uczniowie różnych klas będą zgromadzeni na parterze szkoły w sali lekcyjnej 

nr 4 pod opieką jednego nauczyciela. Pomiędzy uczniami należy utrzymywać 2 m 

dystans. 

§ 3 

Wytyczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  

lub gabinecie pielęgniarki, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia  

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
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2. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel  

w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie 

odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć  

w lekcjach. 

3. Termometry bezdotykowe znajdują się w: 

- budynek ul. Sienkiewicza 32 – gabinet pielęgniarki, sekretariat, pokój nauczycielski, 

- budynek ul. Boczna 1 – pokój nauczycielski.  

4. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę 

ciała (do 37,5 °C), ale nie wyższą niż 38°C.  

5. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw w zespołach klasowych. 

9. Uczniom przebywającym w szkole zapewnione są środki dezynfekujące dostępne  

w poszczególnych gabinetach lub bezpośrednio przed wejściem do nich. Ponadto przy 

wejściach do budynku szkoły znajdują się dezynfektory.  

10. Toalety wyposażone są w dozowniki ze środkiem dezynfekującym. 

11. Nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania uczniów, aby myli ręce wodą z mydłem,  

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

12. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W szkole wyłączone jest źródełko wody pitnej.  

2. W częściach wspólnych zalecane jest noszenie maseczek przez uczniów, nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły (m.in. korytarze, toalety). 
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3. Niniejszy regulamin ma formę otwartą i może być na bieżąco modyfikowany  

w zależności od bieżącej sytuacji panującej w szkole. 

 

Szczawno – Zdrój, 01.09.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 


