
 

Regulamin 
Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w 

Lublinie 

 

Zasady nauczania:  

Podstawa prawna  

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach. 
 
Celem jest określenie zasad i organizacji pracy szkoły od 1 września  2021 r. do 
24 czerwca 2022 r. : 
- w okresie wprowadzonego nauczania stacjonarnego na terenie szkoły oraz 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci przebywających na terenie szkoły, w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom oraz pracownikom 
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. 

Odpowiedzialność: 
1. Odpowiedzialnymi za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 
Dyrekcja Szkoły, Kierownik Gospodarczy oraz Pracownik służby BHP Szkoły.  
2. Rodzice zostają zapoznani z procedurą drogą elektroniczną przez stronę 
internetową szkoły www.sp27.lublin.eu, i pierwszych zebraniach rodzicielskich. 
3. Pracownicy administracji i obsługi zostają zapoznani z procedurą poprzez 
umieszczenie jej przy liście obecności, a pracownicy pedagogiczni drogą 
elektroniczną przez platformę edukacyjną SP27, stronę internetową szkoły .  
4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie Szkoły w czasie pandemii 
odpowiedzialni  są za przestrzeganie zasad BHP zgodnie z niniejszą procedurą, a 
także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów oraz narzędzi 
pracy. 

Szczegółowe zasady zachowania higieny i dystansu społecznego przez 
rodziców/ opiekunów prawnych(DDHMW).  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcj

a 
 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena  częste mycie rąk (rekomenduję się po przyjściu do szkoły w 
pierwszej kolejności mycie rąk wodą z mydłem)., ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

http://www.sp27.lublin.eu/


 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu 
pomiędzy grupami. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 
zajęć. 

Rekomendowane są szczepienia dla pracowników szkoły, oraz 
uczniów w określonych grupach wiekowych + Szczepienia 

 

1. Zasady obowiązujące uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, 
pracowników szkoły :  

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

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 (m.in. 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. W miarę możliwości ci sami rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają oraz 
odbierają dzieci ze szkoły.  

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły– zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa. 

5. Przed wejściem na teren szkoły rodzic zobowiązany jest zdezynfekować dłonie 
lub powierzchnię rękawic stosownym środkiem znajdującym się przy otwartych 
drzwiach wejściowych, dopilnowując, aby dziecko nie dotykało żadnych 
powierzchni. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o dbałość, by dziecko nie wnosiło na 
teren Szkoły osobistych zabawek i innych przedmiotów.  Ograniczenie to nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnych w szczególności z 
niepełnosprawnością. Opiekunowie dziecka dbaja o regularne czyszczenie 
(pranie lub dezynfekcję ) zabawek, rzeczy. 

7. Rodzic /opiekun prawny opiekundprzebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie 
szkoły, ma obowiązek zasłaniać usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed 
wejściem na teren szkoły (wejście główne szkoły). 

8. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w 
rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

9. Nie organizuje się zajęć pozalekcyjnych w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a 
po ich zakończeniu, (rekomenduje się organizacje takich zajęć w małych grupach 
lub oddziałach klasowych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych). 

 

2 . Miejsce komunikacji dzieci ze szkołą:  

Budynek I ul. Kresowa 7   

 



 

1. Miejscem komunikacji dzieci wraz z rodzicem/opiekunem prawnymi jest 
oznakowane  wejście do szatni szkoły w I, II, III segmencie, gdzie w godzinach 
porannych odbywa się przekazanie dziecka pod opiekę pracownika szkoły, a w 
godzinach popołudniowych przekazanie dziecka pod opiekę rodzica/opiekuna 
prawnego; 
2. Wejście na teren szkoły w I, II, III, segmencie służy także do przemieszczania 
się na zewnątrz budynku w trakcie pobytu dzieci pod opieką nauczyciela 
wychowawcy (zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 
pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły) 
3. Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieci  wchodzą do przestrzeni wspólnej 
szkoły (segment I,II,III, przedsionek) zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d) opiekunowie zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

4. Do momentu przyjścia wszystkich dzieci korzystających z opieki Szkoły, drzwi 
do przedsionka segmentu I, II, III są szeroko otwarte.  
5. Uczniowie pod opieką pracownika szkoły po zakończonych zajęciach, udają 

się do szatni zgodnie z zasadą “jeden za drugim” w celu opuszczenia szkoły. 
Uczniowie zachowują dystans oraz bezwzględnie słuchają poleceń 
pracowników szkoły, którzy nadzorują bezpieczne przejście do szatni i 
opuszczenie szkoły. 

6. Rodzic/opiekun prawny zgłasza, odbiór dziecka pracownikowi szkoły 
przebywając w przedsionku I, II segmentu szkoły, zachowując dystans między 
rodzicami oczekującymi na odbiór dzieci przed wejściem do I, II segmentu 
szkoły. 

7. Nauczyciel  lub pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i 
odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna . 

8. Dzieci przebywające na placu zabaw lub boisku szkolnym, nauczyciel 
przyprowadza do oczekujących rodziców. 

9. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 
wychowawcy lub nauczyciela uczącego dziecko,  przez kontakt mailowy, 
telefoniczny, przez platformę SP27. 
 

Budynek I ul. Maszynowa 2;  
 
1. W przedsionku wejścia głównego może przebywać jeden uczeń; 
2. Uczeń w przedsionku zachowuje dystans od drzwi wejściowych 1,5 m.; 
3. Przejście uczniów z szatni, klatką schodową, korytarzem odbywa się w 

jednym kierunku. Szatnia i wyjścia ze szkoły – są nadzorowane przez 
pracowników szkoły;(rekomenduję się po przyjściu do szkoły w pierwszej 
kolejności mycie rąk wodą z mydłem). 

4. Uczniowie po zakończonych zajęciach, udają się do szatni przyjmując zasadę 
“jeden za drugim” w celu opuszczenia szkoły, zachowując odległość określoną 
w wytycznych GIS. Słuchają poleceń pracowników szkoły, którzy nadzorują 
bezpieczne przejście do szatni, bezpieczne opuszczenie szkoły. 



 

5. Na korytarzu (II piętro, I piętro, parter), w pobliżu zejścia schodami ustawieni 
są pracownicy szkoły. 

3. Szczegółowe zasady przebywania w szatni szkoły. 

 
1. Pracownik szkoły otwiera drzwi od strony szatni lub korytarza szkolnego. 
2. Przyjmuje i odprowadza dziecko w rękawicach, masce ochronnej.  
3. Uczeń samodzielnie przebierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga 
pracownik szkoły.  
4. Dziecko rozbiera się w specjalnie zorganizowanej szatni mając do dyspozycji 
jeden wieszak, ubranie wierzchnie oraz buty zostawia w szatni (rekomenduje się 
pozostawienie ubrań wierzchnich w foliowym worku), 
5. Po zdjęciu ubrania i obuwia, celem dokładnego umycia rąk dziecko kierowane 
jest do najbliższej toalety, a następnie udaje się pod wyznaczoną salę ( 
rekomenduje się mysie rąk wodą z mydłem) 
6. Umycie rąk przez dziecko przebiega zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
plakacie  w stosownym miejscu  nad umywalką na wysokości wzroku dziecka. 
7. Stojący na korytarzu pracownik szkoły nadzoruje dokładne umycie dłoni przez 
dziecko według instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do procedury.  
8. Czynności powtarzane są jeśli dzieci pod opieką nauczyciela będą wychodziły 
na patio Szkoły, plac zabaw lub obiekty sportowe szkoły. (rekomenduje się częste 
korzystanie z terenu szkoły na świeżym powietrzu) 
 
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. 

4. Zasady funkcjonowania gabinetów specjalistycznych, biblioteki, świetlicy  
na terenie szkoły.  

 
1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej, działa zgodnie z przepisami prawa oraz 

aktualnymi wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

- godziny  pracy : 

- zgodnie z zasadami korzystania z gabinetu profilaktyki (strona szkoły 

www.sp27.lublin.eu ). 

2. Gabinet stomatologiczny, działa na podstawie obowiązujących go wymagań 

określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

- godziny pracy : 

- zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego (strona szkoły 

www.sp27.lublin.eu ). 

- Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-irodzajow-

swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu 

świadczeo stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy 

dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki 

dentystycznej i pacjentów.  

http://www.sp27.lublin.eu/
http://www.sp27.lublin.eu/


 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dotychczasowych salach świetlicowych 

oraz w miarę potrzeb w salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane 

do bieżące nauki. (rekomenduję się w pierwszej kolejności mycie rąk wodą z 

mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk). Świetlice wietrzone są (nie rzadziej niż 

co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) w szczególności przed 

przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych .   

4. Biblioteka szkolna działa zgodnie harmonogramem i regulaminem pracy. 
(zamieszczonym na stronie www.sp27.lublin.eu ). 

 

5. Zasady organizacji zajęć stacjonarnych na terenie szkoły : 

Od 2 września  2021 r. : 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej na terenie 
szkoły, dostępnym na stronie WWW.sp27.lublin.eu .  

2. Dzieci pod opieką jednego nauczyciela przebywają w wyznaczonej sali.  
3. Obowiązuje zasada – każda klasa uczniów w trakcie przebywania na terenie 

szkoły ma ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi klasami w miarę 
możliwości organizacyjnych. 

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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. 

5. W salach usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
uprać  lub zdezynfekować (dywany, misie, pluszami, itp.). 

6. Pomieszczenia, sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) systematycznie są 
wietrzone, przynajmniej raz na godzinę. Wychowawca organizuje przerwy dla 
uczniów adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 45 min. 

7. W przestrzeni wspólnej (korytarze, hol, szatnia, toalety) rekomenduje się  
zasłanianie ust i nosa przez uczniów. 

8. 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. 
Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole w szafce, kiedy uczeń wraca 
do domu . 

9. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory indywidualne, po zakończonej 
przez dziecko czynności odkładane są w stałe miejsce tj. indywidualnego dla 
każdego dziecka pojemnika ( np.: pomoce Montessori ). 

10. Dezynfekcja przeprowadzana jest zgodnie z zaleceniami producenta, które 
znajdują się na opakowaniu środka dezynfekcyjnego. 

11. Rekomenduje  się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. 

12. W czasie przerw uczniowie klas IV - VIII oraz klas IV poziomu Montessori mogą przebywad w 
salach lekcyjnych, częściach wspólnych szkoły lub patio zachowują dystans. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

http://www.sp27.lublin.eu/
http://www.sp27.lublin.eu/


 

14. Podczas realizacji zajęć wychowani fizycznego, w których nie można 
zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
(rekomenduje się wykonywanie ćwiczeń z zachowaniem dystansu). 

15. W salach lekcyjnych w których lekcje prowadza różni nauczyciele 
rekomenduje się : 
- co najmniej 1,5 m odległości między stolikiem ucznia a biurkiem nauczyciela, 
chyba że pomiędzy biurkiem nauczyciela a stolikiem ucznia znajduje się 
przegroda o wysokości co najmniej  1 m licząc od powierzchni stolika. 
- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela  
- przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię dotykową 
biurka nauczyciela. 
- w miarę możliwości nauczyciel ogranicza przemieszczanie się między 
ławkami uczniów. 

 

6. Zasady komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów ze 
Szkołą. 

 
1. Rodzice/ opiekunowie prawni kontaktują się z nauczycielem wykorzystując 

ustalone z wychowawcą formy komunikacji (ustalenie z wychowawcą jednej formy 
komunikacji ). 

2. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, rodzic ma obowiązek zasłonić usta i 
nos oraz zachować odpowiedni dystans (zgodnie z wytycznymi GIS). 

3. W szczególnych sytuacjach, rodzic/ opiekun prawny ma prawo kontaktu z 
pracownikami szkoły za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły, z zachowaniem zasad 
opisanych w pkt.2. 

4. Miejscem kontaktu rodzica/ opiekuna prawnego jest przedsionek wejścia 
głównego siedziby szkoły przy ul. Kresowej 7. Pracownik, po sprawdzeniu danych 
osobowych petenta (wideo kamera ), wpuszcza osobę na teren szkoły( 
niezwłocznie dokonując wpisu do Księgi wejść i wyjść na teren szkoły). 

5. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 
organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach 
pilnych z wychowawcami w świetlicy. 

6. Kontakt z kancelarią szkoły w godz. 7:30- 15:00 pod nr. tel. 81 746 19 77 lub mail. 
poczta@sp27.lublin.eu. 

7. Kontakt ze szkołą odbywać się w godzinach pracy placówki od poniedziałku do 
piątku. 

 

7. Korzystanie przez dzieci z posiłków. 

 
1. Uczniowie spożywają posiłek wg. harmonogramu opracowanego przez 

intendenta. 
2. Harmonogram szczegółowo określa godzinę spożywania posiłków, ilość 

uczniów z poszczególnych klas, według której będą przychodzić na stołówkę. 
3. Harmonogram spożywania posiłków udostępniony jest wychowawcom, oraz 

umieszczony jest przy stołówce w miejscu ogólnie dostępnym jak również w 
przedsionku siedziby szkoły. 

4. Uczniowie klas IV – VIII spożywają posiłek, stosując się do wyznaczonego 
czasu na przerwach obiadowych.  



 

5. Uczniowie klas IV – VIII schodzą pod kontrolą pracownika szkoły (jedna osoba 
na każdym piętrze w pobliżu zejścia schodami). 

6. Kontrolę nad uczniami w stołówce sprawuje intendent lub wyznaczony 
nauczyciel, pracownik szkoły. 

7. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka szkolna. 
8. Przed posiłkami dzieci, nauczyciel i pracownik obsługi bezwzględnie 

przestrzegają zasad higieny: częste mycie rąk przed wejściem do stołówki i po 
spożytym posiłku) . 

9. Nauczyciel, intendent, pracownik szkoły są zaopatrywani w indywidualne 
środki ochrony osobistej tj.: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

10. Przygotowanie posiłków odbywa się zgodnie z zasadami HACCAP, 
wytycznymi GIS.  

11. Personel kuchenny ogranicza do minimum kontakt z uczniem oraz 
nauczycielem. 

12. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem dystansu minimum  1,5 m. 
13. Na terenie stołówki przebywają dzieci z jednej klasy pod opieką nauczyciela,  

pracownika szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
przebywanie dzieci z różnych klas za zgodą intendenta. 

14. Uczniowie korzystających z posiłków przyprowadza, nauczyciel lub osoba 
nadzorująca (świetlica), która jest jednocześnie odpowiedzialna za 
przestrzeganie przez uczniów przepisów niniejszej procedury oraz zasad 
kulturalnego zachowania. 

15. Uczniowie zajmują wolne miejsce przy stoliku zgodnie ze wskazaniami osób 
nadzorujących. Rekomenduje się aby w stołówce szkolnej przebywali 
uczniowie z jednej klasy. 

16. Posiłki roznoszą osoby nadzorujące z zachowaniem wytycznych GIS, MEN.  
17. Po każdej z grup następuje dezynfekcja stołów i krzeseł. Dezynfekcja stołów i 

krzeseł następuje przed wydawaniem i po zakończeniu wydawania posiłków. 
W miarę możliwości rekomenduje się wietrzenie stołówki co najmniej raz na 
godzinę.  

18. Użyte naczynia i sztućce wyparzane są w urządzeniach będących na 
wyposażeniu kuchni. 

 

8. Zasady postępowania na wypadek zauważenia u dziecka objawów 
choroby:   

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

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 
kaszel, duszności) należy natychmiast odizolować ucznia, zapewniając min. 2 
m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dyrektor niezwłocznie zawiadamia 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie oraz stosuje się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lublinie, przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 



 

4. W oczekiwaniu na rodziców, dziecko przebywa w miejscu odizolowanym pod 
opieką pracownika szkoły. 

5. Rodzic dziecka chorego wchodzi i opuszcza budynek głównym wejściem do 
szkoły.  

6. Obszar, w którym przebywało dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu i 
dezynfekcji. 
 

9. Zasady postępowania na wypadek objawów sugerujących zakażenie  
pracowników lub stwierdzenia zakażenia. 

 
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik 
jest niezwłocznie odsuwany przez Dyrektora Szkoły od pracy z dziećmi.  

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 w oczekiwaniu na stosowne zalecenia 
izolowany jest  w specjalnie przygotowanym miejscu, odległym od miejsca 
przebywania dzieci minimum 4 metry. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor niezwłocznie zawiadamia  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie oraz stosuje się 
ściśle do wydawanych instrukcji  i poleceń. 

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-
CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 
epidemiologicznego. 

 

10. Szczegółowe zasady BHP obowiązujące pracowników. 

 
1. Pracownicy Szkoły zachowują dystans społeczny między sobą w każdej 

przestrzeni wykonywania obowiązków służbowych, wynoszący 1.5 m. W 
częściach wspólnych zasłaniają usta i nos. 

2. Opiekunowie grupy, wychowawcy w miarę możliwości nie kontaktują się z 
innymi pracownikami Szkoły. 

3. Kontakt miedzy pracownikami Szkoły przebiega za pomocą platformy 
edukacyjnej Szkoły, mail, telefon. 

4. Nauczyciel i pracownik obsługi są zaopatrywani w indywidualne środki 
ochrony osobistej  tj.: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nosa.  

5. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do mycia i dezynfekcji rąk, nakładania i 
zdejmowania rękawic oraz nakładania i zdejmowania maseczki zgodnie z 
instrukcjami stanowiącymi załączniki do niniejszych procedur. 

6. Wizualizujące instrukcje plakaty Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego zamieszczone są w salach lekcyjnych, 
przestrzeniach wspólnych, toaletach i miejscach dystrybuowania płynu 
dezynfekcyjnego, maseczek  i rękawic oraz miejsc składowania zużytych 
środków. 

7. Pracownicy administracji nie kontaktują się bezpośrednio z uczniami. 
8. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u ucznia lub pracownika 

szkoły, Dyrektor Szkoły ustala listę osób przebywających w bezpośrednim 
kontakcie  z w/w osobą, o całym zdarzeniu informując Państwową 
Powiatową Stację SANEPID w celu konsultacji.  



 

 

Informacje  Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne są 
na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujące przepisy prawa. 

 

Szczegółowe instrukcje do regulaminu: 

Integralnymi instrukcjami niniejszej procedury są załączniki:  

1. Załącznik 1 – instrukcja dezynfekcji rąk.  

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

2. Załącznik 2 - instrukcja mycia rąk.  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

3. Załącznik 3 – instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni.  

4. Załącznik 4 – instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej.  

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

5. Załącznik 5 – instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic.   

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-

rekawice/ 

6. załącznik 6 - Harmonogram korzystania z szatni uczniów przechodzących na 
naukę stacjonarną. 
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Załącznik 3  

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez 
pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., 
z których pracownik korzystał danego dnia pracy. 

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 
Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni 
płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. 

3. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w zamykanym 
pomieszczeniu na środki czystości.. 

4. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje 
miejsce. 

5. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci 
rękawiczki jednorazowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


