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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Sączu 

wewnętrzny regulamin 
 

procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, 
 

Organizacja zajęć w szkole na czas pandemii. 

Rok  szkolny  2020/2021 

 
I wariant – nauka stacjonarna 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników naszej placówki rodzic ucznia 

zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.  

 

 
➢ Do szkoły uczeń przychodzi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

➢ Uczniowie są 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. 

➢ Przy wejściu do budynku szkoły  umieszczony  jest  płyn do  dezynfekcji rąk(dotyczy 
opiekunów  i chętnych  uczniów). 

➢ Opiekunowie (tylko uczniów klas 0 i 1), odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły (strefa rodzica) – wejście do budynku od ul. Jagiellońskiej, 

zachowując zasady: 

• 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 bezwzględnie obowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy, 

związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona  ust   i  nosa   używając   maseczki   lub   przyłbicy,   rękawiczki   jednorazowe 

i dezynfekcja rąk). 

• osoby z zewnątrz przebywają w wyznaczonych miejscach na terenie budynku szkoły 

(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) - jest to hol szkoły na parterze tzw. „strefa rodzica”; 
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• przy wejściu do budynku szkoły wchodzący mogą mieć mierzoną temperaturę (przy 

jakichkolwiek podejrzeniach zostaną  skierowani  do  izolatorium  i powinni być  
niezwłocznie  odebrani  przez  rodziców). 

Pozostali uczniowie (kl. 2-3) odprowadzani są przez opiekunów do drzwi budynku od ul. 

Jagiellońskiej następnie opiekę nad uczniem przejmują nauczyciele, wychowawcy oraz 

pracownicy szkoły). 

Uczniowie klas starszych 4-8 przychodzą samodzielnie dwoma wejściami  od podwórka,  aby 

uniknąć tłoku przy wejściach do budynku szkoły zostaną im wyznaczone nowe miejsca 

szatni. 

➢ Szybka, skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia pozostaje w gestii nauczyciela 

przedmiotu, wychowawcy, sekretarza szkoły, dyrektora,. 

➢ Do skutecznej komunikacji z opiekunami wykorzystane będą techniki komunikacji 
telefonicznej.  

➢ Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uaktualnienia numerów kontaktowych. Wszelka 
forma komunikowania się z wychowawcami lub nauczycielami w celach konsultacji 
możliwa jest tylko telefonicznie (na telefon szkolny). Konsultacje  odbywać  się  będą po  
wcześniejszych  telefonicznych  uzgodnieniach  z  nauczycielami. 

➢ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy go odizolować: 

- w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

- zapewnić min.  1,5 m odległości od innych osób, 

- niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

➢ Wyznaczony pracownik szkoły odprowadza ucznia do izolatki i pełni nad nim opiekę 

do momentu przyjścia opiekuna/rodzica. 

 

➢ Funkcję izolatki pełni pomieszczenie sala 20b (pracownia logopedyczna – wejście 

od podwórka). 

 

Podczas pobytu na terenie  szkoły  zostaje  zachowany  bezpieczny  dystans  min.  1,5m. 

w relacji: 

▪ Nauczyciel – uczeń; 

▪ Uczeń – nauczyciel; 

▪ Rodzic – nauczyciel; 

▪ Nauczyciel – rodzic; 

▪ Uczeń – uczeń; 

▪ Pracownik szkoły – uczeń; 

▪ Uczeń – pracownik szkoły; 

▪ Rodzic – Pracownik szkoły: 

▪ Pracownik szkoły – rodzic; 
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Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic w (ciągach 

komunikacyjnych)  można je zdjąć po zajęciu miejsca w ławce podczas lekcji. 

➢ Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko we wszystkie niezbędne przybory 

szkolne (unikamy pożyczania między uczniami) 

➢  Posiłki i napoje    

(sklepik  szkolny, automat i źródełka zostają wyłączone),  

➢ Rodzic ucznia, który nie stosuje się do zaleceń obowiązujących na terenie szkoły 

jest informowany o zaistniałej sytuacji.Niewłaściwe zachowanie ucznia jest 

odnotowywane w uwagach i ma wpływ na ocenę zachowania. 

 

➢ Obowiązują różne godziny przychodzenia uczniów: z klas 1 - 3, klas 4 - 8 różne godziny 
przerw lub zajęć na boisku) . 

Uczniowie klas młodszych zaczynają zajęcia: na 1 zmianie o g. 8.00, 

na 2 zmianie o g. 12.00. 

➢ Lekcja trwa 45 minut. Czas przerw można modyfikować w zależności od potrzeb 

uczniów, z wyczuciem, by nie „ nakładały się na standardowe przerwy klas 4 – 8. 

W okresie wczesnojesiennym, przy dobrych warunkach pogodowych młodsi uczniowie 

wyprowadzani są na czas przerwy przez  wychowawców  na  podwórko  szkolne. W 

czasie zimy i wczesną wiosną uczniowie klas 1 – 3 pozostają w czasie  przerw  pod  

opieką nauczycieli – w sali lekcyjnej. 

 

➢ Uczniowie klas 0 – 1 wchodzą do szkoły wejściem od ul. Jagiellońskiej. Przy wejściu 
dyżuruje dwóch nauczycieli, którzy dbają o odległości pomiędzy wchodzącymi, 

obserwują wchodzących pod kątem ewentualnych objawów chorobowych. 

➢ Szczegółowe zasady odbioru uczniów klas 0 – 3 ustalane są z wychowawcą. 

➢ Osoby dorosłe dezynfekują ręce i przekazują ucznia wychowawcy lub nauczycielowi 

klasy. 

➢ Wychowawca – nauczyciel odprowadza uczniów do wyznaczonej szatni a następnie 
doprowadza do sali lekcyjnej. 

 

Szatnie dla poszczególnych oddziałów na czas trwania pandemii Covid 19 - będą w 

różnych miejscach w szkole: 

- oddział „0”- szatnia przy sali 12; 

- klasa 1 A – Świetlica szkolna 

- klasy 2A, 2 B, 3 B – swoje sale lekcyjne (na parterze) 

- 5 A – pomieszczenie  A na  wprost  sali  20 A 

- 5 B - pomieszczenie  B na  wprost  sali  20 B 

- klasy 4, 6, 7, 8 - szatnia 
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Klasy pozostają w stałych pomieszczeniach w danym dniu, sale mogą ulec zmianie: 

Klasa 1 A – sala 10 

Klasa 1 B – sala na Wólkach – piętro 

Klasa 2 A – s.14 

Klasa 2 B – s.14 

Klasa 2 C – sala na Wólkach – parter 

Klasa 3A – s.10 

Klasa 3 B - sala na Wólkach – 1 piętro 

Klasa 4 A – s.6 

Klasa 4 B – s.13 

Klasa 4 C – s.13 

Klasa 5 A – s.6 

Klasa 5 B – s.20a 

Klasa 6A – s.18 

Klasa 6 B – s.4 

Klasa 6 C – s.2 

Klasa 7 A – s.20 

Klasa 7 B – s.15 

Klasa 7 C – s.17 

Klasa 7 D – s.16 

Klasa 8 A – s.19 

Klasa 8 C – s.3 

 

➢ W czasie pobytu 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. Na terenie szkoły z wyjątkiem pobytu w sali 
podczas lekcji – obowiązuje  nakaz noszenia maseczek lub przyłbic. 

➢ Z sal lekcyjnych usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, należy je usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 
czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach. 

➢ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

➢ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

➢ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

➢ Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów, zgodnie z ich 

potrzebami, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

➢ Uczniowie korzystają z podwórka szkolnego oraz w miarę możliwości przebywają na 
świeżym powietrzu także w czasie przerw. 

➢ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

➢ Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, 

gier). 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. 

➢ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych (np. jadalnia). 
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➢ Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone są zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

. 

➢ Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, 

niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

➢ Należy zachować szczególną ostrożność podczas dezynfekcji sal, by dzieci nie były 
obecne podczas tych czynności. 

➢ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami do minimum. 

➢ Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się w grupach  do  8-  osób 

według sporządzonego harmonogramu, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące 

organizacji zajęć lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne powinny  odbywać  się  najwcześniej 
na 2 zmianie. 

➢ Należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinami 

pracy biblioteki, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

➢ Należy zapoznać się z zasadami korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godzinami jego pracy, który uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

➢ Wyłączone zostają źródełka i fontanny wody pitnej, sklepik szkolny . 

➢ Automat  spożywczy posiada  specjalne  zabezpieczenia ( certyfikat  bezpieczeństwa ) 

 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

➢ Przy wejściu głównym (od strony ul. Jagiellońskiej, od strony trzech wejść w tzw. 

„przyziemiu” (obok szatni, wejście dla administracji,) umieszczone są numery 

telefonów do właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

➢  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły dezynfekują 

dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. 

➢ Rodzice nie wchodzą na teren szkoły z wyjątkiem wyznaczonej strefy rodzica. 

➢ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i 
po skorzystaniu z toalety. 

➢  Pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
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płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

➢ Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji, ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

➢ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza  się wywiesić plakaty z zasadami 

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

➢ Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

➢ W szkole wyznaczone są miejsca na pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic 
jednorazowych . 

Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws- 

postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

 

Gastronomia 

➢ 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 należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

➢ Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających  prawidłowe  warunki   sanitarno-higieniczne,   zgodnie   z   zaleceniami 

w czasie epidemii. 

➢ Posiłki odbywać się będą zmianowo (w miarę możliwości ) 

Uczniowie będą spożywać posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 

Na bieżąco odbywać się będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej 

grupie. 

➢ W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków  przez   dzieci   w   salach   lekcyjnych   z   zachowaniem   zasad   bezpiecznego 

i higienicznego spożycia posiłku. 

➢ Wielorazowe  naczynia  i  sztućce  należy  myć  w  zmywarce  z  dodatkiem  detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 

wielorazowe naczynia  i sztućce należy umyć w  gorącej wodzie z dodatkiem detergentu   

i wyparzyć. 

➢ Zaleca się usuniecie  dodatków  (np.  cukier,  jednorazowe  sztućce,  wazoniki,  serwetki) 

z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się 

samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
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obsługę stołówki. 

➢ Jeżeli  posiłki  były  przywożone   w   pojemnikach   zbiorczych,   następnie   rozkładane  

i  podawane  wykorzystać  należy  pojemniki   i  sztućce   jednorazowego   użytku 

(dotyczy posiłków spożywanych w Filii SP 2 na Wólkach) 
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