
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

obowiązujący od 1 września 2021r. 

 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1394 z późn. zmian.), 

 wytyczne dla przedszkoli i szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i uczniom oraz 

pracownikom na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach w związku                           

z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu 

przedszkola/szkoły podczas sprawowania opieki, organizowania zajęć z dziećmi/uczniami, 

udziału w konsultacjach oraz korzystania z biblioteki w przedszkolu/szkole od momentu 

przyprowadzenia do przedszkola / przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z 

przedszkola przez rodziców / rozejścia się uczniów do domów po lekcjach 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, 

personel obsługi przedszkola/szkoły, personel pomocniczy 

 

I. Zadania Dyrektora: 

 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola i szkoły, monitoruje prace 

porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba 

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola i szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku Zespołu o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz 

instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów                    

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 



7. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny 

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

8. Dyrektor w wyznaczonym miejscu umieszcza numery telefonów do: organu 

prowadzącego- 34 328 20 57,  

kuratora oświaty -34 324 33 62,  

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej-661 868 810,  

służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

9. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

10. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

11. Dyrektor zapewnia co najmniej jeden termometr bezdotykowy. 

12. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

II. Obowiązki rodziców: 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w przedszkolu i szkole procedur postępowania ustanowionych na czas 

epidemii koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola i 

posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem do przedszkola i posłaniem do szkoły. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku Zespołu. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust                  

i nosa (np. maseczką) w drodze do szkoły. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym 

wejściem do budynku Zespołu, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka i nie posyłają 

do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku                       

o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, 

nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

9. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

10. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie 

pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

11. Rodzic doprowadza i odbiera dziecko , ucznia do wiatrołapu obiektu. W wiatrołapie 

może przebywać jeden rodzic , dziecko i pracownik upoważniony do odbioru dziecka. 

 

III.  Obowiązki nauczycieli: 



 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i 

szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich 

opiece dzieci i uczniów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi 

dystansu minimalnie 1,5 m. 

5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy i kuchenny nie miał kontaktu                                            

z dziećmi, uczniami i nauczycielami. 

6. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom i uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w 

przedszkolu i szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

7. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i uczniów, nie 

było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. 

pluszowych zabawek). 

8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, 

pomoce i zabawki zdezynfekowano. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk 

przez dzieci i uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy 

właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki                            

w małych grupach w ustalonych, stałych porach. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść                                  

z dziećmi i uczniami poza teren przedszkola i szkoły. 

13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci i uczniów w jednym 

pomieszczeniu. 

14. Nauczyciel korzysta z dziećmi i uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie, na placu 

zabaw, na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam 

przebywających. 

15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 

16. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez 

personel obsługi. 

17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę i naukę dzieci i 

uczniów w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 

18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi i uczniami zasad zgodnego 

współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu i szkole. 

19. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi i uczniami. 

Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego 



odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność 

nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 

20. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę 

czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 

21. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem lub 

uczniem, należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela, która 

w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice 

ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do 

minimum. 

22. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma 

jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo 

polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia 

dyrektora. 

23. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie 

przedszkola i szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa. 

24. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

25. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

27. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

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

każdych zajęciach.  
 

 

IV.  Obowiązki pracowników obsługi: 

 

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi i uczniami ponoszą 

współodpowiedzialność za ich bezpieczny pobyt w przedszkolu i szkole. 

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na 

bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy 

dziećmi/uczniami, korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za 

stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej. 

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-

19. 

4. Intendent, pracownicy kuchni oraz sprzątaczki zobowiązani są do zachowania 

dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, 

w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci/uczniów. 



5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą 

dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola/szkoły. 

6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły. 

7. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym 

rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub 

innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle 

zabawek/sprzętów, że każde dziecko / każdy uczeń używa innej/innego). 

9. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennej dezynfekcji używanego przez 

dzieci/uczniów sprzętu. 

10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy 

ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

12. Pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz podczas 

sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i 

po każdym posiłku). 

13. Pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

dostarczania posiłków do wyznaczonej Sali. 

14. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z 

dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 

15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

16. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

 

V. Komunikacja nauczyciel-dyrektor i nauczyciel – rodzic:  

 

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi 

skontaktować w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich 

dziecka. 

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora Zespołu służący szybkiej 

komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 



4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola/szkoły dane o numerach telefonu 

dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 

 

VI. Wydawanie posiłków: 

 

1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel 

kuchni nie kontaktuje się z dziećmi/uczniami ani personelem mającym kontakt z 

dziećmi/uczniami. 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły pracownicy kuchni 

dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji. 

3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z 

długim rękawem). 

4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania 

posiłków: 

a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych 

(ewentualnie przyłbic), 

b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, 

c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m 

odległości między stanowiskami, 

d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w 

wieku przedszkolnym/szkolnym, 

5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by 

posiłki nie uległy zanieczyszczeniu. 

6. Wydawane posiłki są poporcjowane. 

7. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami na stole do tego wyznaczonym. 

8. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają 

posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z 

dodatkiem detergentu. 

9. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku 

żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci/uczniów. 

10. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:  

1) śniadanie , 

2) obiad dzielony – I danie, II danie, 

3) podwieczorek. 

11. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach: 

1) 8.30 – śniadanie  

2) 12.00 i 12.45 –obiad  

3) 14.30– podwieczorek  

 

12. Pracownik opuszcza pomieszczenie na czas, gdy dzieci/uczniowie siedzą przy stołach i 

zjadają posiłek. 

13. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci/uczniów, pracownik wietrzy pomieszczenie, 

sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku. 

14. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera 

stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach 

ochronnych i rękawicach jednorazowych). 

15. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie 

stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą 

dzieci/uczniowie, po każdym posiłku. 



16. Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad dziećmi/uczniami również 

podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci/uczniów. 

17. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci/uczniów do ich 

spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 

18. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez 

dzieci/uczniów. 

19. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej / stołówce mogą przebywać tylko 

dzieci/uczniowie i obsługa przedszkola/szkoły przydzielona do określonego oddziału. 
 

VII. Zasady korzystania z szatni: 

 

1. Dzieci przedszkolne korzystają z szatni z pomocą wyznaczonego pracownika. 

2. Ubrania dzieci są podpisane i przyporządkowane do indywidualnych 

wieszaków. 

3. Uczniowie klas I-III korzystają z wejścia nr 2 do budynku szkoły i korzystają z 

szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

4. W szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 8 uczniów. 

5. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z wejścia nr 1 do budynku szkoły. Odzież i 

obuwie przechowują w indywidualnych szafkach skrytkowo-ubraniowych. 

 

VIII. Organizacja przerw: 

 

1. Podczas przerwy przed rozpoczęciem lekcji uczniowie klas: I, II, III przebywają na 

korytarzu na parterze budynku, uczniowie klas IV-VIII przebywają na korytarzu na I 

piętrze. 

2. Uczniowie klas I-III pracują w interwałach 45 min., przerwy ustalone są wg. 

harmonogramu i nie pokrywają się z przerwami śródlekcyjnymi dla klas IV-VIII. 

3. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie i nauczyciele korzystają z maseczek 

ochronnych. 

 

IX.  Organizacja pracy świetlicy szkolnej: 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę                    

i wypełnili kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy określa 

dyrektor. Ze względów ograniczeń epidemicznych i ograniczonych możliwości 

lokalowych (przebudowa szkoły) zapisywane do świetlicy będą tylko te dzieci, które   

– nie mogą mieć zapewnionej opieki ponieważ dwoje rodziców pracuje,                                                                           

nie ma innego członka rodziny, który się dzieckiem zaopiekuje, 

– z innych ważnych powodów np. dziecko musi czekać na zajęcia dodatkowe organizowane 

przez szkołę. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych na zasadach 

ujętych w odrębnym regulaminie. 

 

 

Sposób prezentacji procedury 

 



1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Zespołu. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w Zespole procedurą poprzez przekazanie jej treści 

z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń . 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników Zespołu z treścią procedury. 

 

 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Zespołu. Wnioskodawcą zmian może być również rada 

rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r. 


