
Regulamin funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze 

w czasie epidemii COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

• rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 28 maja 2021 r.  w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz  

• wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

– tryb pełny stacjonarny z dn. 2 sierpnia 2021 

 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub 

izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 

nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Uczniowie klas wchodzą do szkoły dwoma wejściami: A- wejście główne, B- 

wejście od strony boiska (m.in. dzieci uczęszczające do świetlicy). 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą przebywać na terenie  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 zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 

postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 

jednorazowych. 

5. Osoby z zewnątrz przebywające  na terenie szkoły  (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej) są zobowiązane do ograniczenia 

czasu pobytu do minimum z zastosowaniem środków ochronnych 

(maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m). 

6. W szkole zostaje wyznaczone odrębne pomieszczenie zwane izolatorium, do 

odizolowania osoby wykazującej objawy chorobowe. 



7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 

kaszel, duszności),  odizoluje ucznia w izolatorium, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów 

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

8. W sprawach administracyjnych (sekretariat, intendent …) wskazany jest 

kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Przed wejściem głównym szkoły znajduje się skrzynka do której można 

wrzucać druki, korespondencję. 

10. W sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wskazany jest 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość opiekuna z 

nauczycielem lub specjalistą.  

11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, 

rekomenduje się: 

-  zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, 

co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami 

uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 

powierzchni stolika, 

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 

nauczyciela, 

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów. 

12. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla uczniów adekwatnie do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut unikania gromadzenia się większej 

liczby uczniów w tym samym czasie. 

14. Zajęcia edukacyjne poszczególnych klas prowadzone są w przypisanych 

salach lub w miarę możliwości i potrzeb organizowane na świeżym powietrzu. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

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

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 



17. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, 

tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i 

wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia 

zachowanie dystansu społecznego. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z 

ćwiczeń i gier kontaktowych. 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów.  W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

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

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w razie 

potrzeby w wyznaczonych salach, zgodnie z aneksem do niniejszego regulaminu 

korzystania z zajęć świetlicowych w czasie epidemii. 

21. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach określa regulamin biblioteki szkolnej. 

22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

podlegają ograniczeniom  do minimum w zakresie kontaktów  z uczniami oraz 

nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki 

(najlepiej chirurgicznej). 

23. Źródełka  z wodą pitną na chwilę obecną , nie są udostępnione do 

użytku. 

24. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia: 

-zasady korzystania ze stołówki szkolnej, 

-zasady korzystania z biblioteki szkolnej, 

- zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

- zasady korzystania z obiektów sportowych. 

 

Powyższy regulamin po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wchodzi w 

życie i obowiązuje wszystkich uczniów, pracowników oraz rodziców, 

opiekunów i pozostałe osoby przebywające na terenie szkoły. 


