
Regulamin bezpieczeństwa obowiązujący w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA
PAWŁA II w Redle w stanie epidemii COVID – 19.

Regulamin  szczegółowo  przedstawia  czynności  i  działania  jakie  muszą  zostać
spełnione  w  szkole  dla  zapewnienia  na  jej  terenie  bezpieczeństwa  i  higieny  uczniów,
rodziców i pracowników.

Przygotowanie szkoły do zajęć stacjonarnych

1. Przygotowując szkołę do rozpoczęcia zajęć dyrektor szkoły w porozumieniu z
organem prowadzącym dokonuje zakupu środków i materiałów stosowanych w
dobie epidemii.

2. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą następującymi wejściami:
 Uczniowie  klas  pierwszych  (z  jednym  rodzicem,  odpowiednio

zabezpieczonym) – małe wejście od strony placu zabaw;
 Uczniowie klas II-III – głównym wejściem do szkoły;
 Uczniowie klas IV – VIII – lewymi drzwiami od wejścia głównego (na

wprost wejścia do szatni);
3. Uczniowie klas I – III podczas przerw przebywają na korytarzu na parterze

szkoły oraz holu głównym;
4. Uczniowie  klas  IV  –  VIII  przebywają  podczas  przerw  na  korytarzach

bezpośrednio przy klasach w których odbywają się ich zajęcia lekcyjne;
 Każdy  korytarz  przy  salach  lekcyjnych  podzielony  jest  na  dwie

strefy, których częścią wspólną jest strefa toalet;
5. Na  czas  stanu  epidemii  uczniowie  przebywają  w  jednej  klasie  (nie

przemieszczają się do pracowni przedmiotowych). Przydział pomieszczeń dla
klas jest następujący:

 Klasa Ia – sala 16 ( parter)
 Klasa Ib – sala 29 (I piętro)
 Klasa II a – sala 14 (parter)
 Klasa IIb – sala 15 (parter)
 Klasa III – sala 13 (parter)

 Klasa IV – sala 40 ( II piętro)
 Klasa V – sala 41 (II piętro)
 Klasa VI a – sala 17 (I piętro)
 Klasa VIb – sala 38 ( II piętro)

 Klasa VIIa – sala 26 (I piętro)
 Klasa VIIb – sala 27 (Ipiętro)
 Klasa VIII – sala 39 (II piętro)

6. Uczniowie  zajmują  miejsca  wskazane  przez  nauczyciela,  każdy  w  osobnej
ławce.

7. Podczas przerw spędzanych na świeżym powietrzy wyznacza się następujące
strefy:

 Klasy I – III – plac zabaw i teren zielony przy nim do boisk;
 Klasy IV – VI – boisko do gry w piłkę nożną;
 Klasy VII – VIII – boisko do gry w siatkówkę;



8. Udostępnia się uczniom co drugi boks i szatnię.
9. Przy każdym wskazany wejściu do szkoły znajdują się punkty dezynfekcji rąk

z  instrukcją  użycia.  Przy  wejściu  do  szkoły  DEZYNFEKCJA
OBOWIĄZKOWA.

10. Ze wszystkich pomieszczeń usunięto przedmioty i przybory których na bieżąco
nie można skutecznie zdezynfekować lub umyć.

11. We  wszystkich  pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  na  bieżąco
uzupełniane  są  środki  myjące  (mydło)  i  ręczniki  papierowe.  Obowiązuje
bezwzględny zakaz wrzucania zużytych ręczników do toalety.

12. Wszystkie dystrybutory wody pitnej w szkole zostały zdemontowane.
13. Praca świetlicy i biblioteki regulowana jest osobnymi procedurami, z którymi

należy się zapoznać.
14. Izolatorium  szkoły  znajduje  się  w  pomieszczeniu  80  (I  piętro,  przy  sali

gimnastycznej).
15. Zużyte maseczki i rękawiczki wyrzucamy do jednego, oznakowanego kosza,

przy wejściu głównym do szkoły.
16. Zobowiązuje  się  rodziców  do  podania  aktualnych  danych  teleadresowych

wychowawcom klas,  w celu  sprawnego komunikowania  się  ze  wskazanym
opiekunem  dziecka,  w  razie  wystąpienia  niepokojących  objawów
chorobowych.

Przyjęcie uczniów do szkoły
17. Na teren szkoły mają wstęp tylko ZDROWI uczniowie.
18. Z jednym rodzicem mogą wejść uczniowie klas pierwszych, wskazanym 

wejściem.
19. Osoby  trzecie  mogą  wejść  do  szkoły  w  maseczce  ochronnej,  po

zdezynfekowaniu  rąk  i  po  wpisaniu  na  listę  osób  odwiedzających  szkołę,
znajdującej się na portierni szkoły.

20. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:
 będzie posiadał własne przybory i podręczniki,  które w czasie zajęć

może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, tornistrze,  lub we
własnej szafce;

 uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;
 nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (ograniczenie to

nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w
szczególności  z  niepełnosprawnościami;  rodzice  powinni  zadbać  o
regularne  czyszczenie,  pranie  lub  dezynfekcję  niezbędnych
rzeczy/zabawek);

21. Do szkoły nie mogą przychodzić pracownicy i uczniowie, gdy:
 Domownicy  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izolacji  w

warunkach domowych;
 W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  choroby

zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem;



22. Uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans społeczny, we wskazanych
klasach  zajmują  miejsca  w  osobnych  ławkach,  podczas  przerw  nie
przemieszczają  się  poza  wskazane  obszary  korytarza,  w  miarę  warunków
pogodowych wychodzą na przerwach na świeże powietrze.

23. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych ZASAD HIGIENY:
 Dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z

mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety;

 Ochrona podczas kichania i kaszlu;
 Unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

24. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia odbywa się:
 Codziennie,  podczas  prac  porządkowych,  zwłaszcza  w  salach  zajęć,

pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych,  ciągach  komunikacyjnych;
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, klawiatury, blaty);

 W sali gimnastycznej mycie podłogi, sprzętu sportowego i przyborów
do ćwiczeń mycie detergentem lub dezynfekowanie po każdym dniu
zajęć;

25. Wietrzenia pomieszczeń dokonują:
 W klasach,  nauczyciele po zakończonych lekcjach (co najmniej raz na

godzinę);
 Świetlicę, nauczyciele świetlicy (co najmniej raz na godzinę);
 Pomieszczenia i przedmioty z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wywietrzenia po dezynfekcji , zgodnie z instrukcją producenta;
26. Zalecane  jest  przebywanie  uczniów  na  szkolnym  boisku  i  na  świeżym

powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza
budynkiem.

27. Podczas  zajęć  wychowania  fizycznego  i  sportowych  należy  ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.

28. Podczas organizacji żywienia:
 Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw:

 Klasy I – III  - 1105 – 1120

 klasy IV – VI – 1205 – 1220

 klasy VII – VIII – 1305 – 1320

 stoliki rozstawione są w odległości 1,5 m;
 rezygnuje się z samoobsługi podczas podawania zupy
 wszystkie posiłki wydawane są bezpośrednio przy okienku

29. Stacja  SANEPID właściwa dla gminy Połczyn-Zdrój:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Świdwinie

mgr inż. Jarosław Topa
Adres:

ul.Drawska 38, 78-300 Świdwin
tel. (94) 365-26-84, 365-30-24

e-mail: psse.swidwin@pis.gov.p  l  
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