
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku 
Nr PSP5.021.09.2020.S  z dnia 19 maja 2020 r. 

 

REGULAMIN 

Dotyczący wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5                                                 

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku 

stosowanych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19  

§ 1 

Regulamin określa zasady oraz procedury obowiązujące                                                                 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku                     

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,                     

w związku  z epidemią  COVID-19, oraz zasady i procedury bezpieczeństwa w tym 

okresie. 

§ 2 

1. Wprowadza się szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół  

podstawowych. 

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych  

sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Rodzic wyrażający chęć posłania ucznia do szkoły, wypełnia ankietę                           

i oświadczenie. Wypełnienie  ankiety i oświadczenia jest warunkiem rozpatrzenia 

możliwości przyjęcia danego ucznia  do szkoły. Wypełnioną i podpisaną ankietę                    

i oświadczenie można przesyłać na adres poczty elektronicznej szkoły lub w wersji 

papierowej dostarczyć do szkoły.                                    

4.  Wzór  ankiety stanowi załącznik nr 1, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego regulaminu. 

5. Uczniowie do szkoły przyprowadzani/ odbierani są przez osoby zdrowe. 

§ 3 

1.Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej niezbędne do bieżącego 
funkcjonowania placówki, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki wielokrotnego 
użytku, płyny dezynfekujące do rąk, fartuchy z długim rękawem, itd.  

Do zużytych środków ochrony osobistej służą kosze wyłożone workiem foliowym. 
Kosze są bezdotykowe i są oznaczone napisem „zużyte środki ochrony”.  



 

Kosze są umieszczone:  

a)  W holu przy świetlicy  

b) Na holu, przy wyjściu ze szkoły – od strony szkoły podstawowej (budynek 
wschodni)  

c) Na holu, przy wyjściu ze szkoły –  od strony dawnego gimnazjum ( budynek 
zachodni)   

d) Przy izolatce   

2.Zapewnia się regularne dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych oraz toalet,                                
w szczególności poręczy, barierek, klamek, uchwytów, włączników światła, krzeseł, 
blatów itd. 

3.Dezynfekcja odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla uczniów, w miarę 
możliwości podczas ich nieobecności w danym pomieszczeniu. 

4.Sale oraz pomieszczenia w których znajdują się uczniowie będą regularnie 
wietrzone.  

5.Z sali w której przebywa grupa ,należy usunąć przedmioty i sprzęty ,których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń 
(piłki,skakanki,obrecze,itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie 
zdezynfekować.  

6. W sali odległości między stanowiskami  dla uczniów powinny wynosić min.1,5 m.(1 
uczeń- 1 ławka szkolna). 

7. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

8. Na boisku mogą przebywać dwie grupy  przy założeniu ,że zachowany jest między 
nimi dystans.  

§ 4 
1.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po  45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela.  

2.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

3.Nie dopuszcza się możliwości wyjść z grupą poza teren jednostki. 

4.Dyrektor w miarę możliwości będzie starał się ograniczyć do minimum przebywanie 

wewnątrz budynku szkoły osób trzecich. Szkoła będzie zamknięta, wpuszczenie na 

jej teren odbywać się będzie jedynie w pilnych sprawach.  Każda osoba wchodząca 

na teren szkoły zobowiązana jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk, z dozownika 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych oraz zasłaniania nosa i ust. 

5.Podczas kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym z rodzicami zobowiązuje się 

pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej do zasłonięcia ust i nosa . Podczas 

przebywania  uczniów na terenie szkoły  osłona ust i nosa nie jest obowiązkowa. 



 

6.Personel pomocniczy  nie może kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia.  

§ 5 

1.Grupy szkolne nie mogą liczyć więcej niż 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach 

za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się możliwość powiększenia grupy o 2 

dodatkowych uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić 

także rodzaj niepełnosprawności  uczniów.  

2.Zapewnia się przestrzeń do realizacji zajęć nie mniejszą niż 4 m 2 na każdego 

ucznia i nauczyciela przebywających w danej sali. 

3.Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i 

stałej sali. 

4.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający ucznia  do/ze szkoły  

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

5.Rodzice oddają ucznia  pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku lub 

wchodzą do przedsionka szkoły. Uczeń jest odbierany przez pracownika szkoły, 

mierzona jest temperatura, dezynfekowane są ręce i dziecko idzie do sali, w której 

odbywają się zajęcia opiekuńcze. Po zajęciach uczeń jest odprowadzany do drzwi 

wyjściowych, do rodzica lub idzie sam do domu. 

§ 6 

1.Dyrektor zobowiązuje się do opracowania harmonogramu pracy szkoły oraz list 

uczniów , nr telefonów rodziców/ prawnych opiekunów oraz  nazwiska, imiona oraz 

nr telefonów nauczycieli grup. 

2.Zobowiązuje się nauczycieli  do ograniczenia kontaktu między sobą do minimum. 

§ 7 

1.Przed przyjęciem ucznia do szkoły, każdego dnia pracownik  będzie mierzył mu 

temperaturę.  

2.Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojemu dziecku (zgodnie                      

z oświadczeniem – załącznik nr 2 ), wyrażenie zgody jest warunkiem rozpatrzenia 

możliwości przyjęcia danego ucznia do szkoły.  

3.W sytuacji gdy temperatura dziecka przekraczać będzie prawidłową temperaturę,                      

( powyżej 370 C) uczeń zostanie umieszczony w odrębnym pomieszczeniu 

wyznaczonym przez dyrektora do czasu odebrania przez rodziców.  



 

4.Mierzenie temperatury odbywać się może również w trakcie zajęć, w wypadku 

wystąpienia podwyższonej temperatury dziecko zostanie zabrane do osobnego 

pomieszczenia tzw. izolatki, wyznaczonego przez dyrektora placówki, gdzie 

oczekiwać będzie na odebranie przez rodzica.  

Izolatka w PSP nr 5 z OI w Kluczborku znajduje się w sali nr 11 (budynek szkoły 

podstawowej – budynek wschodni, naprzeciw biblioteki), sala oznaczona jest 

napisem „izolatka”.                             

W izolatce znajdują się: leżanka oraz podstawowe środki ochrony (płyn do 

dezynfekcji, termometr, rękawiczki, maseczki, przyłbica oraz fartuchy).  

5.W razie wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka, rodzic zostanie o tym 

fakcie powiadomiony natychmiast, oraz zobowiązuje się zabrać dziecko z placówki, 

w jak najszybszym czasie i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. 

     § 8 

1.W razie funkcjonowania stołówki  unikać się będzie spotykania różnych grup dzieci 

podczas spożywania posiłków. 

2.Przed spożywaniem posiłków oraz zaraz po spożyciu pracownicy placówki 

dezynfekować będą powierzchnie oraz sprzęt, z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

3.Wielorazowe naczynia oraz sztućce będą wyparzane. 

4.W sytuacji korzystania z zewnętrznej dostawy posiłków (catering) placówka 

zobowiązuje się wymagać od dostawcy dowożenia posiłków w jednorazowych 

pojemnikach.  

5.Zobowiązuje się nauczycieli grup do zwracania dzieciom uwagi na regularne mycie 

rąk, oraz w miarę potrzeby pomaganie im w tych czynnościach.  

§ 9 

 

Regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej       

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku z dnia 19 maja 2020 r. ,                              

nr PSP5.021.09.2020.S.   

                                                                              …………………………………….. 

                                                                                        Pieczęć i podpis dyrektora 

   

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu dotyczącego Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa 

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem  SARS-Co V-2 w PSP 5 z OI w Kluczborku 

 

 
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

NUMER TELEFONU  

Czy występują u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, 
takie jak: gorączka, kaszel, duszności? 

TAK / NIE 

Czy u dziecka w ciągu ostatniej doby występowały objawy 
chorobowe, takie jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura, 
biegunka? 

TAK / NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników miał 
kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co 
V-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) lub 
osobą w kwarantannie bądź izolacji? 

TAK / NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni Pan/Pani kub ktoś z domowników 
został objęty kwarantanną lub izolacją? 

TAK / NIE 

Data i czytelny podpis 

 
 
 
 

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

NUMER TELEFONU  

Czy występują u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, 
takie jak: gorączka, kaszel, duszności? 

TAK / NIE 

Czy u dziecka w ciągu ostatniej doby występowały objawy 
chorobowe, takie jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura, 
biegunka? 

TAK / NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników miał 
kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-Co 
V-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) lub 
osobą w kwarantannie bądź izolacji? 

TAK / NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni Pan/Pani kub ktoś z domowników 
został objęty kwarantanną lub izolacją? 

TAK / NIE 

Data i czytelny podpis 

 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu dotyczącego Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa 

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem  SARS-Co V-2 w PSP 5 z OI w Kluczborku 

 
…………………                                                                                                                                                        

Miejscowość i data 
………………………………………………….. 
Imię i nazwisko matki;                                                     
 
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ojca ;                                                       
           
……………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 
 
……………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania 
 
……………………………………………………… 
Telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………., niniejszym oświadczam, 
że : 
 

1. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla 
zakażenia wirusem SARS-Co V-2 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, 
itp.) 
 

2. Nie występują u mnie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, takie jak: gorączka, 
kaszel, duszności. 
 

3. Nie jest mi wiadome, aby w okresie 14 dni moje dziecko, ja, ani nikt z domowników miał 
kontakt z osobą, u której potwierdzono bądź podejrzewano zakażenie wirusem SARS-Co 
V-2 
 

4. Osoby, z którymi zamieszkuje dziecko nie są objęte kwarantanną, ani izolacją w 
warunkach domowych. 
 

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na każdorazowy pomiar temperatury ciała mojego 
dziecka przez pracownika szkoły  przy przyjęciu do szkoły oraz na pomiar temperatury w 
trakcie trwania zajęć. 
 

6. W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych w 
trakcie pobytu w szkole, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie 
natychmiastowym. 
 

7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora 
szkoły. 
 

8. Zapoznałem(am) się z Regulaminem dotyczącym Wewnętrznych Procedur 
Bezpieczeństwa oraz wytycznymi dla rodzica i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
 

9. Jednocześnie deklaruję pobyt ucznia (dotyczy to klas I-III)                                                                                                               

w godzinach od………………..do………………….. 
……………………………………….. 

                                                                                                                            czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

* Niepotrzebne skreślić 


