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Przepisy ogólne 

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania 

szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej 

Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 8 

w okresie od 1 września 2020 r. do odwołania. 

2. Od 1 września 2020 r. w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej 

w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 

tygodniowym planem zajęć.  

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość 

zajęcia on-line będą odbywały się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 



5. Kształcenie on-line będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych 

przez nauczyciela, materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,. 

6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Ustala się 

maksymalny czas trwania jednostki lekcyjnej on-line do 30 minut. 

7. W razie konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie hybrydowym zajęcia będą 

odbywać się po podziale oddziałów klasowych na dwie części (po 7 oddziałów 

klasowych). 

a) Jedna część oddziałów będzie uczęszczała na zajęcia stacjonarne w szkole, druga część 

oddziałów przejdzie na pracę on-line (kształcenie na odległość). 

8. Wychowawca poinformuje rodziców i uczniów za pomocą e-dziennika o zasadach 

obowiązujących w szkole w czasie trwania reżimu. 

Procedura postępowania podczas wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 osób z zewnątrz 

1. Przestrzeń wspólna 

1) Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie lub jego część w celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się 

osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren szkoły. Nad właściwym 

zachowaniem przy wchodzeniu czuwa pracownik szkoły, zapisuje i monitoruje 

wejścia osób z zewnątrz (przestrzeń wspólna między wejściem głównym 

a sekretariatem), 

2) W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów  

do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

 

2. Wejście ucznia na teren szkoły 

Rodzice przyprowadzając i odbierając dzieci  oraz uczniowie zachowują bezwzględny 

dystans społeczny – 2m.  

3. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły 



1) W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia 

liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły, zaleca się aby  osoba z zewnątrz umówiła się 

z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. 

2) Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem,  

że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta. 

3) Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły, otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje 

się, podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty. 

4) Pracownik szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej, maskę, rękawice 

jednorazowe i fartuch, sprawdzi uprawnienia wejścia – kontaktuje się z sekretariatem, 

jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na wejście – wpuszcza tę osobę. 

5) W wydzielonej części wspólnej pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia, 

nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w razie konieczności 

poinformowania o zarażeniu w szkole. 

a) Osoba z maską ochronną 

 Wchodzi na teren szkoły, jeżeli uzyskała zgodę dyrektora na wejście, 

 Nie wchodzi na teren szkoły, jeżeli nie uzyskała zgody na wejście – umawia 

się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo, 

b) Osoba bez maseczki ochronnej 

 Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez 

maski nie może wejść na teren szkoły, nie może też zbliżyć się do innych osób 

i otwierać drzwi do szkoły – grozi to koniecznością dezynfekcji całego 

pomieszczenia. 

4. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy zmierzyć temperaturę osoby 

termometrem bezdotykowym. 

5. Dezynfekcja rąk 

Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym 

w części wspólnej płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej. 



6. Zakończenie procedury wchodzenia do szkoły 

1) Po zakończeniu pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice (jeżeli nie ma fartucha zaleca się 

przebieranie, a w domu upranie odzieży w temperaturze co najmniej 60 stopni). 

2) Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowane na koniec 

dnia, a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 

Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów i pracowników do Szkoły 

Podstawowej nr 8 w Grudziądzu 

1. Przestrzeń wspólna 

1) Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie lub jego część w celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się 

osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren szkoły. Nad właściwym 

zachowaniem przy wchodzeniu czuwa pracownik szkoły, zapisuje i monitoruje 

wejścia osób z zewnątrz. 

2) W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów 

do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych.  

2. Wejście ucznia na teren szkoły 

Rodzice przyprowadzając i odbierając dzieci  oraz uczniowie zachowują bezwzględny 

dystans społeczny – 2m.  

1) Uczeń bez rodzica/opiekuna 

a) Uczeń może wejść do części wspólnej tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę 

zakrywająca usta i nos (dotyczy wszystkich uczniów po ukończeniu 4 roku życia).  

2) Uczeń z rodzicem/opiekunek przy wchodzeniu do szkoły 

a) Rodzic lub opiekun przyprowadzający ucznia nie wchodzi na teren szkoły, otwiera 

drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się. 

b) Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko musi  być osobą zdrową, bez objawów 

chorobowych. 

c) Rodzic może podejść i otwierać drzwi  do szkoły, tylko w założonej  masce 

zakrywającej nos i usta, uczeń wchodzi tylko pod warunkiem, że ma założoną 

maskę. 



- Rodzic z maską ochronną podchodzi i otwiera drzwi szkoły, zachowuje 

odległość 2 metry od pracownika szkoły. Jeżeli jest potrzeba z takiej odległości 

wymienia z pracownikiem potrzebne informacje 

- Rodzice bez maski ochronnej ze względu na bezpieczeństwo innych rodzic bez 

maseczki nie może wejść na teren szkoły. W takim przypadku zatrzymuje się 

2 metry od drzwi i uczeń w maseczce wchodzi sam.  

W wydzielonej części wspólnej dziecko odbiera pracownik szkoły zabezpieczony 

w środki ochrony osobistej (maskę, rękawice jednorazowe). 

3. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych 

1) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy 

obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.  

2) Przy wejściu do szkoły należy termometrem bezdotykowym zmierzyć temperaturę 

pracownikowi, gdy jest ona równa lub przekracza 38 stopni pracownik nie odejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. 

4. Mycie rąk i dezynfekcja rąk 

Uczniowie dezynfekują ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji, maseczkę uczeń 

może zdjąć dopiero w sali. 

5. Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły 

1) Po zakończeniu pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice (jeżeli nie ma fartucha zaleca się 

przebieranie, a w domu upranie odzieży w temperaturze co najmniej 60 stopni) 

2) Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowane  

na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby 

z zewnątrz. 

Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole, w klasie i na przerwie 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez 

temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu 

zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogę 

sugerować zakażenie OCVID – 19. 

2. Uczniowie są wyposażeni w maskę ochronną, którą zakładają poruszając się na terenie 

szkoły.  



3. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachować dystans społeczny 

– 1,5 m od drugiej osoby.  

4. Na  lekcjach nie ma obowiązku zakładania maseczki. 

Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy 

uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach według harmonogramu.   

5. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały 

te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. 

6. Przed i po zajęciach – gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy 

niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się 

zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak poręcze, klamki, wyłączniki 

światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszelkie powierzchnie płaskie, w tym 

blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.  

7. Pomieszczania są wietrzone na każdej przerwie. 

8. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym 

powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. 

9. Dezynfekcja jest odnotowana w arkuszach codziennego monitoringu prac 

porządkowych  

10. Wszystkie lekcje z wyjątkiem informatyki, techniki i wychowania fizycznego 

odbywają się w sali przypisanej dla danego oddziału klasowego. Nauczyciel sprawuje 

opiekę nad uczniami w Sali w trakcie przerwy do momentu przyjścia kolejnego 

nauczyciela.  

11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, ławka w 

bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela pozostaje wolna jeśli pozwala na to 

liczebność oddziału klasowego. 

12.  W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami na lekcji sprawuje 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. 

Zasady bezpiecznego zachowania w świetlicy. 

1. Wchodząc do świetlicy uczeń ściąga maseczkę i zajmuje wskazane miejsce. 



2. Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk- przed przyjściem do świetlicy, 

przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza.  

3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu z zachowaniem zasad sanitarnych. 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali 

co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy 

w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  

5. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu 

sportowego i zabawek. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi  

nie wymieniają się z innymi uczniami. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły swoich 

zabawek. 

6. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie 

do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu. 

7.  Jeżeli wychowawca świetlicy  zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 

chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy  

lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu 

(izolatka). Następnie niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, rodzica/opiekun 

prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

1. Wchodząc do biblioteki uczniowie zakładają maskę ochronną. 

2. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonej przez bibliotekarza strefy. 

3. Książki do zwrotu uczniowie odkładają do wskazanego pudła, gdzie przez 3 dni będą 

w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim będzie można je wypożyczyć innym. 

4. W bibliotece może przebywać dokładnie jeden uczeń z zachowaniem dystansu 

od bibliotekarza. 

Zasady bezpiecznego zachowania w stołówce szkolnej 

1. Przed wejściem do stołówki uczniowie dezynfekują ręce. 

2. Wchodząc do stołówki uczeń zajmuje wskazane miejsce. 



3. Należy tak zorganizować stanowiska, aby zachowany był dystans społeczny  

(1,5 metra). 

4. Uczeń ściąga maseczkę dopiero po zajęciu miejsca. 

5. W stołówce może przebywać maksymalnie …….. osób, z czego pomiędzy grupami 

z tego samego oddziału musi być zachowany dystans społeczny 1,5 m. 

6. Po opuszczeniu stołówki przez grupę, wyznaczeni pracownicy dezynfekują wszystkie 

sprzęty, z którymi uczniowie mają bezpośredni kontakt, takie jak blaty stołów 

i poręcze krzeseł. 

7. Naczynia wielokrotnego użytku są zmywane w zmywarce w temperaturze co najmniej 

60 stopni Celsjusza lub wyparzane. 

8. Przygotowywanie i podawanie posiłków odbywa się w środkach ochrony osobistej. 

Procedura postępowania podczas wychodzenia uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 

w Grudziądzu 

1. Przestrzeń wspólna 

1) Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie lub jego część w celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się 

osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren szkoły. Nad właściwym 

zachowaniem przy wchodzeniu czuwa pracownik szkoły, zapisuje i monitoruje wejścia 

osób z zewnątrz. 

2) W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

2. Wyjście ucznia ze szkoły 

Rodzice, opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci  oraz uczniowie zachowują 

bezwzględny dystans społeczny – 2m.  

a) Uczeń bez opiekuna/rodzica 

 W czasie wychodzenia ze szkoły uczeń zachowuje bezwzględny dystans społeczny 

od  innych uczniów i pracowników szkoły – wynoszący minimum 2m 

 Przed wyjściem uczeń ma możliwość dezynfekcji rąk, płynem umieszczonym 

w części wspólnej  

Uczeń wychodzi w założonej maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta dotyczy 

wszystkich uczniów po ukończeniu 4 roku życia).  

b) Uczeń z rodzicem/opiekunem przy wyjściu ze szkoły 



 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, zatrzymuje 

się w maseczce ochronnej w wydzielonej części wspólnej. Dezynfekuje ręce. 

Podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko dziecka, które odbiera. 

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce i rękawicach 

ochronnych przyprowadza dziecka do wydzielonego miejsca. Zachowuje właściwą 

odległość 2m. Z tej odległości identyfikuje rodzica/opiekuna ( w razie wątpliwości 

podchodzi i prosi o dokument tożsamości) 

- rodzic/opiekun z maseczką ochronną podchodzi i otwiera drzwi szkoły, 

zachowuje odległość 2m od pracownika szkoły przyprowadzającego dziecko. 

Jeżeli jest potrzeba z takiej odległości wymienia z pracownikiem informacje. 

- rodzic/opiekun bez maseczki ochronnej ze względu na bezpieczeństwo innych 

rodzic bez maseczki nie może wejść na teren szkoły!!! W takim przypadku 

zatrzymuje się 2 metry od drzwi i uczeń wychodzi sam, a pracownik szkoły 

obserwuje dziecko do momentu przejęcia przez rodzica.   

Jeżeli pracownik szkoły ma problem z identyfikacją rodzica prosi i dokument 

tożsamości.  

3. Zakończenie procedur odbioru dzieci 

1) Każdorazowo po wyjściu ucznia pracownik szkoły dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe i płaskie w pomieszczeniu wspólnym. 

2) Na koniec dnia część wspólna jest bardzo dokładnie sprzątana i dezynfekowana, 

pracownik zgodnie z instrukcją dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje 

maseczkę,  na koniec rękawice. Wskazane jest codzienne pranie ubrań 

wykorzystywanych w pracy w temperaturze co najmniej 60 stopni. 

3) Pracownik kilka razy dziennie, zgodnie z potrzebami wymienia maseczkę ochronna. 


