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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I PROCEDURY 
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W BOGUCHWALE W OKRESIE ZAGROŻENIA 

CHOROBĄ COVID 19 
 

 
Od 01.09.2020 r. w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie – wariant A  
 
Wariant A – tradycyjne kształcenie 
Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 
stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 
kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, 
etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to 
zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie i w szkole. Decyzję podejmie 
dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Wariant C – kształcenie zdalne 
Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas  
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 
będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej 
nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 
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Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka 

w Boguchwale od 01.09.2020r. 
 

(REKOMENDACJE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM CHOROBĄ COVID-19) 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych. 

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. Szkoła zaleca uczniom korzystanie z maseczek jednorazowych/przyłbic ochronnych. 

4. Uczniowie klas I-V wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem od strony drogi 
krajowej nr 19 poprzez drzwi oznaczone napisem: „wejście” a wychodzą z budynku 
przez drzwi oznaczone napisem „wyjście”. 

5. W przedsionku szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce z wykorzystaniem 
zainstalowanego urządzenia ze środkiem dezynfekującym. 

6. Uczniowie klas VI-VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony dawnej 

części gimnazjalnej. W przedsionku szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują 
ręce z wykorzystaniem zainstalowanego urządzenia ze środkiem dezynfekującym. 

7. Przez pierwszy tydzień roku szkolnego dopuszczalne jest wchodzenie na teren 
szkoły opiekunów uczniów klas I (z bezwzględnym zachowaniem zaleceń opisanych 
w pkt 7) w celu pomocy własnemu dziecku w czynnościach organizacyjno-
porządkowych. Szczegóły poruszania się w przestrzeni szkoły uzgadnia 
wychowawca klasy I z opiekunami/rodzicami uczniów. 

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa). 

9. W razie pilnej konieczności odbioru dziecka ze szkoły opiekun/rodzic uprzedza 
telefonicznie sekretariat szkoły, następnie po przybyciu do budynku szkoły korzysta 
z dzwonka zainstalowanego w przedsionku, zgłasza potrzebę odbioru dziecka – 
obsługa szkoły doprowadza dziecko do opiekuna. 
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10. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone zostaje do niezbędnego 
minimum – wstęp po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły 
(osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk). 

11. Na teren szkoły z zachowaniem zasad opisanych w pkt 10. wpuszczane są osoby 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) – ich kontakt 
z dyrekcją szkoły prowadzony jest w wyznaczonym obszarze (hol 
główny/sekretariat szkoły). 

12. Szkoła rekomenduje opiekunom dzieci szybką i skuteczną komunikację  
z nauczycielami i dyrekcją szkoły - kontakt telefoniczny (obowiązkowe 
udostępnienie przez opiekunów numerów telefonów komórkowych). 

13. Szkoła ma prawo w każdym momencie do pomiaru temperatury u ucznia  
z użyciem termometru bezdotykowego. 

14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje 
natychmiast odizolowany od innych w odrębnym pomieszczeniu tzw.; izolatce 
(pomieszczenie numer 010), z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 
Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

15. Szkoła zaleca zachowanie 1,5 m.  dystansu między osobami przebywającymi na 
terenie placówki szczególnie w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie 
oczekiwania na lekcje i po ich zakończeniu. 

16. Szkoła w miarę możliwości organizacyjnych organizuje pracę dydaktyczną w taki 
sposób by uczniowie unikali częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia. 

17. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 
przez uczniów, korzystanie z urządzeń dezynfekcyjnych umieszczonych w różnych 
miejscach szkoły, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, zostają usunięte z klas lekcyjnych do odwołania. Przybory 
do ćwiczeń fizycznych (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
wychowania fizycznego i innych są na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane. 

19. Uczeń posiada 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. 

20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte 

detergentem lub dezynfekowane minimum po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach. 

21. Sale lekcyjne w czasie przerw są wietrzone, części wspólne (korytarze) co 
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
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22. Uczniom nie wolno w czasie przerw przebywać w salach lekcyjnych. 

23. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

24. Uczniowie w czasie przerw w miarę optymalnych warunków pogodowych 
obowiązkowo wychodzą na teren boiska szkolnego (od strony wschodniej). 

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  
w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostają 
ograniczone do minimum. 

26. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych (np. 
informatyka, zajęcia komputerowe) należy codziennie czyścić i dezynfekować 
(klawiatury, ekrany monitorów, matryce laptopów). 

27. 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 dzieci nie mogą 
udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki i rzeczy. 

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby  
w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 
ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

 

 

/-/ Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły 


