
                                                                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora ZKiW                
                                                                                        W Rajkowach 28/2020 
 

Regulamin organizacji zajęć w Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Rajkowach na czas pandemii COVID – 19 

 
 

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 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.  

3.Przy wejściu do budynku szkoły będą zamieszczone informacje o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 
wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są   do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

(śluzy), 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 do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowania środków 
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcji rąk).  

5.  Ograniczone będzie do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz  (obowiązuje 
je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

6. Zapewnione będą sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany będzie kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

7. W szkole będzie używany  termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla 

szkoły i 1 dla przedszkola), który będzie dezynfekowany  po użyciu w danej grupie. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  odizoluje ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 9.Organizacja i koordynacja pracy umożliwi zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy 
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły  

- różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, 

- wchodzenie bezpośrednio do wyznaczonych klas, które będą otwarte od godziny 7.50,  
w których opiekę  będzie pełnić nauczyciel rozpoczynający lekcję w danej klasie 

- uczniowie  poszczególnych klas  nie będą zmieniać pomieszczeń, w których będą się 
odbywać zajęcia , natomiast nauczyciele będą przechodzić do poszczególnych sal 
lekcyjnych 



- różne godziny przerw (klasy I-III według ustalonego harmonogramu poza przerwami 
stałymi, klasy IV-VIII – stałe przerwy) i zajęć na boisku – według planu lekcji 

 - rotacyjne wychodzenie na przerwę klas starszych (według ustalonego harmonogramu) 
10. W szkole 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.  

11.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą  dezynfekowane.  

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (klasy młodsze). 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

13.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte 

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

14. Wszystkie sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

15. w miarę możliwości uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu,  ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. 

17.Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami. 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.  

18. W celu zachowania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, w której przy wejściu 
będzie umieszczony środek dezynfekcyjny, uczniowie będą wchodzić i wychodzić z niej 
pojedynczo. Wchodzenie do szatni będzie nadzorować woźna , natomiast wychodzenie 
z sal do szatni będą nadzorować nauczyciele kończący lekcje w poszczególnych 
klasach.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą  w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w 
innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych będą 
wprowadzone  zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki 
do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone 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.  Do świetlicy będzie 
uczęszczać stała grupa dzieci  

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

21.Dyrektor ustali i upowszechni zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole, uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji 
zajęć lekcyjnych. 

 22.Nauczyciel biblioteki ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i 
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

23. Pielęgniarka  szkolna, ustali i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 



przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia.  

 24.  Źródełko wody pitnej będzie wyłączone z użytku. Uczniowie będą przynosić własne 

napoje na czas pandemii.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni  
1. Przy wejściu głównym będą umieszczone numery telefonów do  powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2.Przy wejściu dyżury będą pełnić pracownicy obsługi do godziny 08.15, których 

obowiązkiem będzie dopilnować aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 
zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. W ciągu 
pracy szkoły, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem,  szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. 
 3. Dyrektor będzie prowadził monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy zobligowani będą do ścisłego 
przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 
dezynfekcji i  ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 6.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji i  na bieżąco zachowana czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
 7.  Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic 
jednorazowych zobowiązani będą do wyrzucania ich do pojemników  przeznaczonych  
do tego celu. 
 

Gastronomia  
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków  
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo będą  wprowadzone zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników:  

-zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m,  

 – zapewnienie środków ochrony osobistej w celu utrzymania wysokiej higieny stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a 
także higieny osobistej 

2.Korzystanie z posiłków  odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Będą wydawane zmianowo podczas 3 przerw obiadowych dla 
zbliżonych grup wiekowych ( 1 przerwa – kl. I-III. 2 przerwa – kl. IV-VI, 3 przerwa – kl. 
VII-VIII), z zachowaniem odpowiedniej odległości przy stolikach.  Po każdej zmianie 



grupy odbywać się będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 3. W przedszkolu 
spożywanie posiłków przez dzieci odbędzie się  w salach zabaw z zachowaniem zasad 
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 4. Wielorazowe naczynia i sztućce  myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub  wyparzane.  

5. W stołówce wszystkie posiłki będą wydawane przez obsługę stołówki. 

6. Po ostatniej przerwie obiadowej stołówka będzie myta i dezynfekowana. 

 

Organizacja opieki w przedszkolu 

1. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości organizacyjnych będzie przebywać w 
wyznaczonej, stałej sali. 

2. Każdej grupie przyporządkowani będą ci sami   nauczyciele/opiekunowie 

3. W grupie może przebywać maksymalna ilość dzieci wyliczona według metrażu 
określonego w wytycznych MEN  

4. W salach, w których przebywać będą dzieci  usunięte będą pomoce i zabawki, 
które trudno będzie zdezynfekować. 

5. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą  do przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów i  zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Opiekunowie powinni dopilnować aby dzieci te nie 
udostępniały ich innym dzieciom. 

6. Sale będą wietrzone co godzinę, a jeżeli zaistnieje taka konieczność – częściej 

7. Praca w przedszkolu będzie tak zorganizowana tak, aby uniemożliwić kontakt 
poszczególnych grup ze sobą. 

8. Opiekunowie i obsługa nie powinni się  sobą kontaktować  i w każdej przestrzeni 
zachowywać dystans między sobą 1,5 m 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola będą 
zobowiązani do zachowania dystansu społecznego między sobą, pracownikami, 
dziećmi i ich rodzicami wynoszący 2 m. 

10. Rodzice mogą wchodzić do przedszkola (śluzy) z zachowaniem zasady – 1 rodzic 
z dzieckiem/z dziećmi lub w odstępie od kolejnych osób 2 m, przy zachowaniu 
środków ostrożności ( zakrywanie ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). 

11. W okresie adaptacyjnym dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun może za zgodą 
dyrektora przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności – jak wyżej, z ograniczeniem liczby rodziców do 2 osób jednocześnie. 

12.  Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Dzieci przyprowadzane/odbierane będą przez  osoby zdrowe. 

14. Zapewniona będzie szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka. 

15. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka, jeżeli 
zaistnieje taka konieczność. 

16. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe, będzie ono odizolowane w izolatce 
pod opieką  - zgodnie z procedurą ,gdzie będzie oczekiwało na odbiór (w trybie 
pilnym) przez rodzica). 

17. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu jak najwięcej czasu spędzać będą na placu, 
spacerach, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

18. Z placu zabaw będzie mogła korzystać jedna grupa w jednym czasie . Grupy 
mogą się wymieniać co godzinę.  



19. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie dezynfekowany po zakończeniu pobytu 
każdej grupy i na koniec dnia. 

20. Obsługa będzie składać dyrektorowi dzienne raporty z wykonywanych czynności 
higienicznych na terenie przedszkola (utrzymana w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich – blatów, włączników). 

21. Dezynfekcja będzie organizowana w sposób nie narażający dzieci na wdychanie 
oparów środków dezynfekcyjnych. 

22. Każda sala i wejście do przedszkola będzie wyposażony w dozownik z płynem 
dezynfekującym oraz plakatami informacyjnymi. 

23. Wszyscy wchodzący do placówki zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

24. Przy wejściu do przedszkola dyżury będzie pełnić obsługa przedszkola, aby 
wchodzenie i wychodzenie rodziców i dzieci odbywało się sprawnie i zgodnie z 
obowiązującym reżimem sanitarnym. 

25.  Nauczyciele i personel będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony 
osobistej. 

26. Dostarczanie i porcjowanie posiłków będzie organizowane w ścisłym reżimie 
sanitarnym. 

 


