
Załącznik 1. do Zarządzenia nr 1/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie 

 

Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza w Łubianie od 01 września 2020r.  

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

1. Poniższe procedury zawarte w Regulaminie są zgodne z  Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

2. Procedury dotyczą wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i wszystkich wchodzących 

na teren Zespołu Kształcenia w Łubianie. 

§ 2 

Informacje szczegółowe 

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

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

2. Młodsi 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. Przy wejściu do budynku szkoły wszyscy wchodzący, obowiązkowo dezynfekują ręce, płynem 

do dezynfekcji.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- zachowania dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.  

5. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, dezynfekcja rąk). 

6. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły. Jeżeli wyrażą taką 

wolę mogą skorzystać z maseczek ochronnych. Wszystkich uczniów Zespołu Kształcenia w 

Łubianie obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej. 

7. W szkole przebywać może ograniczona, regulowana przez pracowników obsługi liczba osób z 

zewnątrz, czas pobytu jest ograniczony do niezbędnego minimum (osoby z zewnątrz 

obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk, tylko osoby 



bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. W sekretariacie szkoły może jednorazowo przebywać jedna osoba z zewnątrz. 

8. W każdym wypadku wskazującym na podejrzenie choroby ucznia nauczyciele lub  pracownicy 

szkoły, natychmiast  telefonicznie skomunikują się  z rodzicami lub opiekunami ucznia. W 

razie braku reakcji ze strony rodziców powiadomione zostaną odpowiednie służby. 

9. W szkole, w sytuacji podejrzenia choroby używany będzie termometr bezdotykowy,  

dezynfekowany  po użyciu w danej grupie/osobie.  

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany  w 

odrębnym pomieszczeniu.  Niezwłocznie zostaną  powiadomieni rodzice/opiekunowie o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

11. Uczniowie Zespołu Kształcenia będą wchodzić do szkoły i wychodzić ze szkoły odrębnymi 

wejściami: klasy I – III wejście boczne (od strony siłowni) do oddzielonych szatni,  klasy IV – 

VIII wejściem głównym od strony boiska szkolnego wyznaczoną częścią schodów do swoich 

szatni. 

12. Uczniowie Zespołu Kształcenia w Łubianie uczęszczający do poszczególnych klas będą 

przebywać w przeważającej części zajęć w jednej sali lekcyjnej. Przejścia  do innych sal (sala 

językowa, informatyczna, gimnastyczna) będą odbywały się z zachowaniem bezpiecznych 

odległości od innych grup klasowych. Wykaz sal przypisanych poszczególnym klasom: 

Klasa I – sala nr 32 

Klasa II – sala nr 26 

 Klasa III – sala nr 34 

Klasa IVa – sala nr 8 

Klasa IVb – sala nr 50 

Klasa V – sala nr 52 

Klasa VIa – sala nr 46 

Klasa VIb – sala nr 48 

Klasa VIIa – sala nr 17 

Klasa VIIb – sala nr 45 

Klasa VIII – sala nr 44 

 
13. W Zespole Kształcenia w Łubianie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną z nich usunięte. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone bądź 

dezynfekowane. 

15. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w szatni. 



Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Nie powinni 

zmieniać swoich miejsc przy stolikach. 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

17. Sale lekcyjne, korytarze i hole szkolne będą  systematycznie wietrzone (co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć). 

18. Nauczyciele w klasach I-III zorganizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

19. Uczniowie klas IV – VIII podczas przerw oraz wybranych zajęć będą przebywać na  boisku 

szkolnym przebywając na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Jeżeli nie pozwolą na wyjście 

warunki pogodowe uczniowie będą przebywali na dwóch holach szkolnych wg 

harmonogramu: klasy IV – VI na dolnym holu, klasy VII – VIII na górnym holu. 

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

21. Uczniowie Zespołu Kształcenia nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i 

zabawek (ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami – ich przedmioty i zabawki będą regularnie myte bądź 

dezynfekowane).  

22. Uczniowie będą korzystali tylko ze swoich boksów w szatni szkolnej. Wejścia do szatni: dla 

klas I – III wejście boczne od strony parkingu, dla klas IV – VIII wejście główne. Wyjścia z 

szatni: klasy I- III schodami wejściowymi, klasy IV – VIII schodami głównym. Wszyscy 

wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.  

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie 

wietrzona  (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w bezpieczny sposób 

będą poruszać się po terenie szkoły z zachowaniem środków ochrony osobistej.  

25. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą odbywać się według ustalonego planu 

dostarczonego uczniom uwzględniając zasady dotyczące higieny. 

26. Biblioteka szkolna pracować będzie wg harmonogramu wywieszonego na drzwiach biblioteki 

oraz gazetce informacyjnej na dolnym holu szkoły. W harmonogramie znajdą się  godziny jej 

pracy. Książki i inne materiały zwrócone do biblioteki szkolnej będą podlegały 24 godzinnej  

kwarantannie.   

27. Informacja o czasie pracy pielęgniarki szkolnej w Zespole Kształcenia w Łubianie znajduje się 

na drzwiach gabinetu.  

28. Dystrybutor wody znajdujący się w stołówce szkolnej został wyłączony z użytku. Uczniowie 

mogą przynosić własną wodę do szkoły oraz korzystać z wody znajdującej się w kranach, 

która jest zdatna do picia  napełniając, bez dotykania kranów przyniesione z domu butelki. 

29. Pomieszczenia sklepiku szkolnego będą systematycznie myte detergentem. Wszyscy 

korzystający ze sklepiku szkolnego muszą mieć założone maseczki i dezynfekować  ręce oraz 

zachować bezpieczny dystans społeczny. 

 

 

 



 

 

 
§ 3 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściach: głównym i bocznym do szkoły znajdują się numery telefonów do  powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kościerzynie, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą dezynfekować 

dłonie, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

3. Pracownicy, nauczyciele  i uczniowie szkoły zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z 

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

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników oraz w stołówce 

szkolnej. 

5. Pracownicy Zespołu Kształcenia w Łubianie przeprowadzający dezynfekcję, zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

7. Na bieżąco pracownicy obsługi będą czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować 

urządzenia sanitarno-higieniczne. 

8. Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe, należy wyrzucać do pojemników „zmieszane” 

znajdujących się na terenie szkoły.  

 

§ 4 

Gastronomia 

1. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej przez pomoc kuchenną przy 
użyciu przez nią środków ochrony osobistej. 

2. Wydawanie posiłków odbywać się będzie zmianowo, w wyznaczonych godzinach w stołówce 
szkolnej. Uczniowie będą spożywać posiłki w stołówce w grupie rówieśniczej. Każdorazowo, 
po spożyciu posiłku przez uczniów blaty stołów zostaną wymyte/zdezynfekowane.  

3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce używane w szkolnej stołówce będą myte  z dodatkiem 
detergentu, a następnie  wyparzane.   

5. Dania obiadowe będą podawane uczniom przez  osobę do tego wyznaczoną/ obsługę 
stołówki.  



6. Posiłki  dostarcza do Zespołu Kształcenia firma cateringowa Zajazd „Pod różą”. Przywożone są 
w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 
sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku  będą 
myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w Zespole Kształcenia mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować dyrektora 
szkoły (telefonicznie) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowane zostaną 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Pracownik zobowiązany jest do 
zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

5. Osoba z podejrzeniem zakażenia zostanie odizolowana. Zostanie także sporządzona lista 
osób, które miały styczność z osobą z podejrzeniem zakażenia. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego w Kościerzynie. 

7. W  przypadku wątpliwości dyrektor szkoły  zwróci się do  powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w Kościerzynie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 


