
Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Brodłach  ważny 

od 1 września 2020 r.  

  

Podstawa prawna:  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach.  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań 

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)  

• Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca  

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)   

  

  

Ważne telefony:  

  

 Pogotowie Ratunkowe:         999  

  

 Numer Alarmowy :         112  

  

Powiatowa Stacja   

 Sanitarno-epidemiologiczna  w Chrzanowie :  (0-32) 623 24 07  

  

 Przychodnia Lekarska w Alwerni:      12 283 21 67,   

12 283 11 68  
  

Szkoła Podstawowa w Brodłach ;       12 283 13 75 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Informacje o zachorowaniach wśród uczniów lub personelu szkoły może pochodzić 
od lekarza, ale też od rodziców, dyrektora szkoły lub innych pracowników szkoły. 



Informacja taka podlega weryfikacji przez powiatowy inspektorat sanitarny, który 
przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne , a następnie w razie potrzeby podejmuje 
czynności, które maja na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń.  

   

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy zdrowi bez 

objawów infekcji oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź  w izolacji 

ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem korona wirusem.  

Uczniowie z objawami chorobowymi powinni do czasu pełnego powrotu do zdrowia 

zostać w domu.   

  

Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przestrzegają zasad 

sanitarnych:  

  

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

• Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

• Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z 

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

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

  

Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, 

nauczycielami, pracownikami szkoły.  

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste 

mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  

  

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW  

  

  Rodzice i opiekunowie prawni uczniów klasy 1, przyprowadzając swoje dzieci, wchodzą  
wejściem bocznym udostępnionym tylko klasom 1-4 z maseczką zasłaniająca usta i nos, po 
dezynfekcji rąk. Wchodzą jedynie do przedsionka pod warunkiem że jest tam tylko jeden 
inny uczeń z rodzicem.  Podobnie sytuacja wygląda przy odbiorze dzieci ze szkoły,  z tym 
że dzieci odbierane są przy wejściu głównym. Nauczyciel, z którym  klasa 1. kończy lekcje 
w danym dniu, przyprowadza dzieci ubrane i przekazuje je rodzicom zgodnie z zasadą, że 
w przedsionku może być maksymalnie  dwójka uczniów ze swoim rodzicem lub opiekunem, 
zachowując przy tym stosowny dystans. Nauczyciel kończący lekcje danej klasy, sprowadza 
uczniów do   świetlicy lub  szatni,i wówczas  czeka aż dzieci się ubiorą i przeprowadza je 
do wyjścia  
Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje 
dzieci w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad sanitarnych. Jeśli dzieci uczęszczają 
na świetlice, rodzic/opiekun zgłasza się po dziecko przy wejściu głównym , sygnalizując to 
dzwonkiem przy drzwiach 
 
Uczniowie klas 1-4 wchodzą wejściem bocznym wg ustalonego harmonogramu : 7:40 klasa 
IV, 7:45 klasa III, 7:50  klasa II, 7:55 klasa I 
  
 



 Uczniowie klas 5-8 wchodzą wejściem głównym wg analogicznego harmonogramu 
zaczynając od klasy  V:  7:40 klasa V, 7:45 klasa VI, 7:50  klasa VII, 7:55 klasa VIII  

  

Wychowawca ucznia powracającego do szkoły po chorobie w uzasadnionych 

przypadkach może zwrócić się do rodziców o przedstawienie zaświadczenia od lekarza, że 

uczeń jest zdrowy.   

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli, 

pracowników administracji, obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne 

formy komunikacji, m.in. mailing, telefon, dziennik elektroniczny itp., dlatego rodzice 

zobowiązani są do każdorazowej aktualizacji zmienionych danych.  

 Za pomocą zdalnych form komunikacji będą też organizowane  zebrania z rodzicami oraz  

spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych czy innych.  

  

  W razie konieczności wynikającej np. z potrzeby odebrania dziecka  z podejrzeniem 
zakażenia, każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest posiadać maseczkę 
zasłaniająca usta i nos,  umyć i zdezynfekować ręce zgodnie  z instruktażem umieszczonym 
na tablicy informacyjnej.(prawa strona przy wejściu)  

  

  

ORGANIZACJA LEKCJI I PRZERW  

  

Poszczególne klasy  mają zajęcia lekcyjne w jednej sali z wyjątkiem zajęć 

informatycznych i wychowania fizycznego. Jedynie nauczyciele przechodzą z klasy do klasy 

myjąc lub dezynfekując ręce.   

  

Każda lekcja w klasach zaczyna się od przypomnienia uczniom zasad 
obowiązujących w szkole w związku z pandemią. Lekcje w klasach 1-3 zaczynają się od 
mycia rąk, uczniowie klas starszych mają obowiązek mycia rąk na każdej przerwie,  a 
zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza  i po 
korzystaniu z toalety, unikając przy tym  tłoku w łazienkach.   

Pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie 
dezynfekowane.  

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i 
dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 
krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych.  

Sale lekcyjne są wietrzone podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania 

zajęć lekcyjnych.  

Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników 

oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.  

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.  

  

Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach, 
podczas których obowiązuje stosowanie maseczek zarówno przez uczniów jak  i nauczycieli. 
Sugeruje się zaopatrzenie uczniów w woreczki strunowe na zużyte maski.  

   



 Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, natomiast uczniowie klas 4-8 wychodzą w czasie przerwy na wyznaczone 

obszary korytarza  w tym czasie sale lekcyjne są zamykane i wietrzone. 

Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom maksymalnego  bezpieczeństwa 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku po odbytych zajęciach 
   Na przerwach dyżur pełnią wyznaczeni i zapisani w harmonogramie dyżurni 
nauczyciele  
Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest dostępny w pokoju nauczycielskim, gabinecie 
dyrektora oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu dolnym i górnym 
 Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia obowiązków w czasie przerw międzylekcyjnych 

i przed lekcjami  

Miejscem dyżurów są korytarze, sanitariaty, stołówka szkolna i szatnia 

W szkole pełni dyżur równocześnie po 2 nauczycieli odpowiednio na pierwszym piętrze i 

parterze.  

  Dyżur przed pierwszą lekcją zaczyna się o godzinie 7.35 , a kończy po ostatniej lekcji w 

danym dniu. 

 

 

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA   

  

  

- u ucznia  

 
  

  

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować  
chorobę zakaźną, w tym kaszel, stan podgorączkowy, itp. powinien odizolować ucznia  w 
odrębnym pomieszczeniu (izolatce)  z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych 
osób, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych, którzy niezwłocznie 
powinni odebrać dziecko ze szkoły.  

W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie dyrektor ma 
prawo powiadomić policję.  

   

Opiekun (dostępny pracownik szkoły) przebywający w tym samym pomieszczeniu 

powinien zachować dystans min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. Rodzice/opiekunowie 
prawni proszeni są o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.  

W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID -19  u 
osoby, która przebywała w  szkole dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący  i 
kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chrzanowie celem 
uzyskania instrukcji do dalszego postępowania.  

  

- u pracownika szkoły.  

 
  

  



Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji.  

• 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.  

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Chrzanowie.  

  

Świetlica   

  

Zalecane jest organizowanie zajęć na otwartej przestrzeni. Na takich  zajęciach    
powinno się jednak  ograniczać ćwiczenia  i gry  wymagające bezpośredniego kontaktu 

uczniów ze sobą, podobnie jak podczas  zajęć wychowania fizycznego.  

 W świetlicy szkolnej pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk. Salę 

przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych również wietrzy się przynajmniej raz na 

godzinę,  

Dzieci w świetlicy szkolnej przebywają w ustalonych przez wychowawcę świetlicy 

rejonach z zachowaniem bezpiecznego dystansu.  

Rodzice zgłaszając się po dziecko sygnalizują ten fakt dzwonkiem przy wejściu do szkoły. 

Wskazany pracownik przyprowadza dziecko do  przedsionka.  

  

Biblioteka szkolna  

  

Biblioteka szkolna uwzględnia ograniczony kontakt uczniów ze sobą oraz 

kwarantanny trwającej 2 dni  dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od 

uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.  

  

Stołówka szkolna   

  

Na stołówce szkolnej obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

dodatkowo należy zachować odpowiednie odległości stanowisk pracy wynoszące min. 1,5 

m, a jeśli sytuacja to uniemożliwia, pracownicy winni pracować w maseczkach (przyłbicach 

)z zachowaniem reżimu  sanitarnego.  



Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje 

częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.  

  

Naczynia i sztućce wielorazowego użytku należy myć w zmywarce  w temperaturze 

min 60 stopni C. Obsługa wydaje czyste zestawy sztućców wraz  z posiłkiem.  

  

Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do 

miejsca wydawania posiłków i sztućców.  

  

Wydawanie posiłków będzie odbywało się zmianowo zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, aby umożliwić zachowanie dystansu miedzy osobami na stołówce 

szkolnej. Nauczyciel wprowadzający uczniów na stołówkę odpowiada za ich bezpieczne 

rozmieszczenie i dezynfekcje stolików po posiłku.  

  

Szatnia  

  

Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły w wierzchnich ubraniach, które ściągają  i 
zawieszają w swoich salach na wieszakach, pozostali uczniowie  korzystają z szatni  w 
ustalonych boksach.  

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 r. i obowiązuje do odwołania.  
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