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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach 

nr 16/2022 z dnia 04.04.2022 

 

 

Regulamin  funkcjonowania 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach 

w czasie epidemii 

 

aktualizacja 04.04.2022 

 

 

Podstawy prawne: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020, poz. 

1604) ze zmianami  

2. Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 04.04.2022 

 

I. Organizacja zajęć  

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

dotyczy również wszystkich pracowników szkoły.  

2. Uczniom zaleca się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się, za zgodą ich rodziców 

lub opiekunów prawnych, jeśli na co dzień uczniowie ci korzystają z transportu zapewnianego przez 

gminę. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  

objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Po przybyciu do szkoły uczniowie w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem. Mogą też 

skorzystać ze środka do dezynfekcji rąk dostępnego przy wejściu.  

5. Na teren szkoły uczeń może wejść z maksymalnie jednym opiekunem. Opiekunów 

obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.  

6. Uczniowie, u których wystąpią objawy chorobowe w trakcie zajęć lekcyjnych są natychmiast 

odizolowywani od pozostałych uczniów. Szkoła kontaktuje się z rodzicami takiego ucznia prosząc o 
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niezwłoczne odebranie go ze szkoły, a w razie przedłużającego się oczekiwania na rodziców, 

umieszcza się ucznia w osobnym pomieszczeniu pod opieką dorosłego pracownika szkoły, z 

zachowaniem reżimu sanitarno-epidemicznego (maseczka, rękawiczki). 

7. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:  

a. częste mycie rąk (nauczyciele i wychowawcy świetlicy mają obowiązek dopilnować, by uczniowie 

regularnie myli ręce w czasie pobytu w szkole), 

b. ochrona podczas kichania i kaszlu, 

c. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

8. Obsługa szkoły regularnie czyści, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane 

podczas zajęć.   

9. Sale i części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i 

podczas przerwy. Za wietrzenie sal lekcyjnych w czasie zajęć i przerw odpowiedzialni są nauczyciele. 

Za wietrzenie korytarzy szkolnych w czasie lekcji odpowiada obsługa szkoły.  

10. O ile tylko pozwala pogoda, uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu. 

11.  Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów (np. zabawek).  

 

II. Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz 

organizacja żywienia na terenie szkoły 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny myć lub dezynfekować ręce. Szkoła zapewnia 

dystrybutory z płynem do dezynfekcji przy wejściu do szkoły.   

2. W szkole monitorowane jest utrzymanie higieny i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

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

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

3. W szkole monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

4. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a w miejscach, gdzie są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje 

dezynfekcji. 

6. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek na bieżąco dbać o czystość urządzeń 

sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  
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7. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek na bieżąco uzupełniać środki do dezynfekcji w 

dystrybutorach , a także mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy we wszystkich 

pomieszczeniach, gdzie są  one używane.  

8. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek  regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

9. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek dbać o szczególną higienę stołówki szkolnej oraz 

procesu wydawania posiłków uczniom.  

 

 


