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Regulamin funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku  

w czasie epidemii 

 

 

  Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.  

 

§ 1. Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szkoły, zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

b) osłona nosa i ust; 

c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

5. 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) oraz stosować się do zasad ujętych  

w „Wskazówkach dla rodzica” rekomendowanych przez MEN, GIS, MZ – załącznik nr 1. 

6. Interesanci będą obsługiwani w przedsionku szkoły. Mogą w nim przebywać tylko  

w wyznaczonym miejscu pod warunkiem, że nie wykazują objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Każdy interesant 

zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk 

lub rękawiczki jednorazowe.  

7. W uzasadnionych przypadkach interesanci będą przyjmowani w innych wyznaczonych 

miejscach w szkole.  

8. Wyznaczony pracownik szkoły pilnuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice 

uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 

miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

9. Przebywający w szkole pracownicy zachowują dystans społeczny. 
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10. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

11. Wchodzący do szkoły uczniowie i pracownicy obowiązkowo dezynfekują ręce używając 

dostępnych w szkole dystrybutorów i środków. 

12. Uczniowie klas I-III i uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przed lekcjami 

wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Pozostali uczniowie wchodzą wejściem 

od strony placu apelowego. 

13. Uczniowie klas IV – VIII korzystają z szatni zgodnie z „Zasadami korzystania  

z szatni podczas epidemii COVIS-19”– załącznik nr 2.  

14. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu przy sali, w której mają lekcje lub 

spędzają czas na terenie wokół szkoły zachowując dystans społeczny. 

15. Rekomenduje się, aby uczniowie, przebywając podczas przerw w budynku szkoły, w miarę 

możliwości, używali osłony ust i nosa.  

16. Nauczyciele pełniący dyżur podczas przerw międzylekcyjnych zwracają szczególną 

uwagę, aby uczniowie zachowywali społeczny dystans. 

17. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

18. W miarę możliwości: 

a) zajęcia lekcyjne danej klasy odbywają się w jednej wyznaczonej dla danej klasy sali; 

b) uczniowie podczas lekcji siedzą w osobnych ławkach i zachowują bezpieczny dystans 

społeczny. 

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdują się na 

jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie mogą  

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

20. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel pilnuje, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych oraz 

świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia  

i gry kontaktowe. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

22. Podczas pobytu w szkole uczniowie stosują się do „10 zasad dla ucznia” 

rekomendowanych przez MEN, GIS, MZ – załącznik nr 3. 

23. Praca biblioteki odbywa się zgodnie z „Zasadami korzystania z biblioteki szkolnej  

w czasie epidemii Covid-19” – załącznik nr 4. 

24. Praca świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z „Zasadami korzystania ze świetlicy 

szkolnej w czasie epidemii Covid-19” – załącznik nr 5. 
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§ 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

 

1. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują następujące zasady higieny: 

a) częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety; 

b) ochrona nosa i ust podczas kichania i kaszlu; 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

czyszczone lub dezynfekowane po zajęciach. 

5. Wykorzystywane podczas lekcji pomoce dydaktyczne są każdorazowo po użyciu przez 

ucznia czyszczone detergentem lub płynem dezynfekującym. W przypadku braku takiej 

możliwości (np.: słowniki) użyte sprzęty odkładane są i przechodzą 48 godzinną 

kwarantannę.   

6. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco są dezynfekowane lub czyszczone z użyciem 

detergentu.  

8. Prace porządkowe uwzględniające utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników są monitorowane. 

9. Używane na terenie szkoły maseczki lub rękawice jednorazowe są wyrzucane do 

przeznaczonych do tego celu oznaczonych pojemników. 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

 

§ 3. Żywienie 

 

1. Szkoła umożliwia korzystanie przez uczniów z wyżywienia (drugie śniadanie i obiad)  

w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 

bezpieczeństwa przy zachowaniu odległości stanowisk pracy minimum 1,5 m.  

3. Pracownik kuchni: 

1) dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki; 

2) myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych:  
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a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f) po skorzystaniu z toalety, 

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h) po jedzeniu i piciu; 

3) odbiera produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz 

maseczki ochronne; 

4) wyrzuca rękawiczki do specjalnie przeznaczonego do tego celu worka ma śmieci, który 

po zapełnieniu szczelnie zamyka i wyrzuca; 

5) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać 

w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

6) po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami do tego 

przeznaczonymi; 

7) myje i wyparza wielorazowe naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki; 

8) zaopatrzony w środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa oraz rękawiczki) wydaje 

posiłki uczniom; 

9) po posiłku dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska); 

10) przeprowadzając dezynfekcję, pracownik powinien ściśle przestrzegać: 

 zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; 

 czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

4. Uczniowie spożywają posiłki przy wyznaczonych do tego stolikach w świetlicy szkolnej  

i przestrzegają zasad dystansu społecznego oraz bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

5. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie 

zdezynfekowali ręce lub umyli ręce wodą z mydłem. 

6. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez 

pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  

7. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania 

posiłków. 

8. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pracujący w świetlicy/pełniący dyżur. 

9. Wydawanie posiłków jest zmianowe i odbywa się w następujących godzinach: 

1) drugie śniadanie: 8.45 – 8.55; 

2) obiad:  

a) 11.30 – 11.45 klasy I – III; 

b) 12.30 – 12.45 klasy IV – VIII. 

10. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu  

z grupy ze stołówki. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, 

przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy. 
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11. Szkolne dystrybutory wody znajdują się w pokojach nauczycielskich i mogą być 

obsługiwane wyłącznie przez nauczycieli. Rekomendujemy, aby uczniowie przynosili do 

szkoły własną wodę i korzystali z niej indywidualnie. 

 

 

 

§ 4. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicem dziecka 

  

1. Rodzice pozostawiają w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie, jeśli zaistnieje 

konieczność z podziałem na poszczególne dni tygodnia tak, żeby dostępność była 

natychmiastowa.  

2. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego 

powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych. 

3. Rodzic zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności telefonicznej  

ze szkołą. 

4. Rodzic na bieżąco odbiera wiadomości i śledzi komunikaty pojawiające się w dzienniku 

elektronicznym. 

 

 

§ 5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 u ucznia  

  

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole 

nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.   

2. W  szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Izolatorium zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch 

ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia jest on niezwłocznie 

izolowany od grupy. 

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym dyrektora lub 

wicedyrektora. 

5. Dyrektor/wicedyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami ucznia oraz 

organem prowadzącym i informuje o zaistniałej sytuacji. 

6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej sali, a sala w której 

przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 

dezynfekcja – stolików, krzeseł). 

7. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 

wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, rękawiczki i fartuch. 

8. Rodzice izolowanego ucznia zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

przebywającego w IZOLATORIUM dziecka. Po odebraniu ze szkoły dziecka rodzice 

dziecka powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który 

zadecyduje o dalszym postępowaniu. 

9. Pomieszczenie, w którym izolowano osobę z objawami chorobowymi (po jego 

opuszczeniu), jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 
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10. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba chora 

podejrzana o zakażenie miała kontakt. Lista w razie potrzeby może być przekazana do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

11. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

uczniów wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

12. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców ucznia o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem COVID-19 dyrektor/wicedyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący  

i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 

 

§ 6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 

u pracownika szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy szkoły, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów infekcji dróg 

oddechowych, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje 

dyrektora/wicedyrektora zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie 

dochodziło do przenoszenia zakażenia.  

4. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem 

przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora/wicedyrektora np. pedagog. 

5. Pracownik po opuszczeniu szkoły niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.  

6. Pomieszczenia, w których przebywał i poruszał się chory pracownik są niezwłocznie 

skrupulatnie myte, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, 

są dezynfekowane. 

7. Dyrektor/wicedyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana  

o zakażenie miała kontakt. Lista w razie potrzeby może być przekazana do powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
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16. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie wytycznych powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań  

w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu 

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący o zaistniałej sytuacji  

i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 
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Załącznik nr 1.
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Załącznik nr 2. 

 

Zasady korzystania z szatni szkolnej podczas epidemii COVID-19 

1. Uczniowie klas I-III posiadają indywidualne szafki znajdujące się na parterze budynku, 

w których pozostawiają wierzchnie okrycia. 

2. Z szatni szkolnej znajdującej się na parterze budynku korzystają uczniowie klas IV – 

VIII.  

3. Rekomenduje się, aby w szatni w tym samym czasie przebywało nie więcej niż 6 osób. 

W sytuacji gdy znajdzie się więcej osób to wszystkie przebywające tam osoby 

zobowiązane są do założenia osłony nosa i ust.  

4. Podczas pobytu w szatni uczniowie zachowują dystans społeczny. 

5. Uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie i obuwie przed zajęciami i odbierają je po 

skończonych lekcjach.  

6. Uczniowie pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie i obuwie na wieszaku 

wyznaczonym dla ucznia danej klasy.  

7. Obuwie każdorazowo należy umieścić w przeznaczonych do tego celu indywidualnych 

workach podpisanych imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia. 

8. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej  

i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone 

jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych z wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica itp. Wówczas 

wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności pracownika szkoły. 

9. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, 

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły. 

10. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, 

telefonów komórkowych, kluczy itp.). Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.  

11. Uczniowi nie wolno korzystać z wieszaków zajmowanych przez inne klasy.  

12. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów, szatnia jest zamykana na klucz  

i otwierana wyłącznie przez pracownika szkoły.  

13. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w 

szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy bądź 

pracownikowi obsługi. 

14. Każdy  uczeń  zobowiązany jest do   przestrzegania i stosowania zapisów   niniejszego 

regulaminu. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą wyciągane 

konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania. 

15. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dopilnowania, aby uczniowie przestrzegali 

powyższych procedur. 

16. Sprawy nie ujęte w regulaminie będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora 

szkoły. 
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Załącznik nr 3. 
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Załącznik nr 4. 

 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas epidemii COVID-19 

 

§ 1. Organizacja pracy 

 

1. Biblioteka pracuje przez pięć dni w tygodniu. 

2. Bibliotekarz podczas kontaktu z uczniami zachowuje dystans społeczny (minimum 1,5 m). 

3. Pomieszczenia biblioteki są systematycznie wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę. 

4. Regularnie czyszczone lub dezynfekowane są powierzchnie, z którymi stykają się 

użytkownicy (klamka drzwi wejściowych, blaty itp.). 

5. W bibliotece może przebywać 1 osoba odwiedzająca, pozostałe czekają przed wejściem, 

zachowując między sobą dystans społeczny. 

6. Dostęp do księgozbiorów jest odgrodzony, a potrzebne książki podaje bibliotekarz. 

7. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i centrum informatycznego znajdującego się  

w bibliotece. 

8. Z komputera służącego do celów dydaktycznych uczeń może skorzystać pod nadzorem 

nauczyciela bibliotekarza w dostępnej wolnej sali lekcyjnej. 

 

 

§ 2. Realizacja wypożyczeń i zwrotów książek, podręczników i innych materiałów 

bibliotecznych 

 

1. Oddawane książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne odkładane są do 

wyznaczonego kontenera.   

2. Okres kwarantanny dla oddawanych książek, podręczników i materiałów bibliotecznych 

wynosi 48 godzin (dwie doby). 

3. Przyjęte książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne wyłączone są z wypożyczania 

do czasu zakończenia kwarantanny.  

4. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników/książek. W przypadku zauważenia stanu niezgodnego  

z regulaminem bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami uczniów. Za zniszczone lub 

zgubione podręczniki i książki rodzice są zobowiązani wpłacić ustaloną kwotę lub odkupić 

taki sam egzemplarz. 

5. Rodzice i uczniowie, w sprawie zapytań o książki/podręczniki lub wyjaśnienia spraw 

dotyczących wypożyczeń oraz zwrotów, mogą kontaktować się z nauczycielem 

bibliotekarzem wysyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny.  

 

§ 3. 

 

Niniejszy załącznik jest uzupełnieniem Regulaminu Biblioteki Zespołu Szkół we Fromborku. 
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Załącznik nr 5. 

 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej podczas epidemii COVID-19 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści  

i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły. 

2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy 

rozkład zajęć. 

3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły, pozostających dłużej  

w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniom opieki w szkole. 

 

§2. Cele i zadania świetlicy 

 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz 

w innych zaistniałych sytuacjach. 

2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce. 

3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu  

w trakcie pobytu w świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia. 

4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności 

nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie swoje  

i innych. 

6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej,  

a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

8.  

§3. Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach od 650 do 1530. Rodzice zobowiązani są do 

punktualnego odbioru dziecka. W przypadku opóźnienia w odbiorze dziecka, rodzic 

powinien o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić nauczyciela świetlicy.  

2. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie wniosków rodziców, które 

wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły,  w sekretariacie  

i u wychowawców. 

3. Liczba uczniów w świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela, nie powinna 

przekraczać 25. 

4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy. 
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5. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, 

w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku 

konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy. 

6. Podczas obiadu uczniowie pozostają pod opieką jednego nauczyciela świetlicy. Drugi 

nauczyciel wychodzi z uczniami na przerwę lub przechodzi do innej sali.  

7. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców oraz wyznaczone przez nich 

osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany 

przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego 

upoważnienia od rodziców lub na podstawie informacji przesłanej przez dziennik 

elektroniczny z konta rodzica. 

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda 

rodzica.  

W wyjątkowych sytuacjach samodzielny powrót dziecka do domu może nastąpić na 

podstawie informacji przesłanej przez dziennik elektroniczny z konta rodzica.  

9. W przypadku potrzeby wyjścia ze szkoły uczniowie przebywający w świetlicy, mogą ją 

opuścić tylko w szczególnych przypadkach za pisemną zgodą rodzica.   

10. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel świetlicy od momentu wejścia dziecka 

do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę wyznaczoną w karcie 

zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na 

samodzielne wyjście.  

11. Każda zmiana decyzji rodziców, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana 

w formie pisemnej. 

12. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej korzysta ze swoich przyborów i innych 

materiałów (nie dzieli się nimi z innymi uczniami). 

13. Za zniszczone przez dziecko wyposażenie świetlicy lub rzeczy innych uczniów odpowiada 

rodzic. 

 

 

§ 4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

 

1. Sala świetlicy jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

2. Wszyscy przebywający w świetlicy zachowują między sobą dystans społeczny. 

3. Używane danego dnia zabawki, pomoce dydaktyczne, gry i sprzęty są po każdym dniu 

czyszczone detergentem lub dezynfekowane. W przypadku braku takiej możliwości użyte 

zabawki, pomoce, sprzęty są odkładane i przechodzą 48 godzinną kwarantannę.   

4. Podłoga jest myta detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

  

  

 



14 
 

§ 5. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy; 

2) poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania; 

3) ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną; 

4) wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami; 

5) doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań; 

6) wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się 

trudności; 

7) korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu. 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na 

początku roku szkolnego; 

2) przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania; 

3) respektowania poleceń nauczyciela świetlicy; 

4) zgłoszenia nauczycielowi każdego wyjścia ze świetlicy; 

5) przebywania w miejscu, które wyznaczył nauczyciel oraz nie oddalania się od grupy 

podczas wyjść poza salę, w której odbywają się zajęcia; 

6) dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy; 

7) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

 

§ 6. Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy. 

3. Miesięczny rozkład zajęć. 

4. Dziennik zajęć. 

5. Karty zgłoszeń. 

  

§ 7. Zadania nauczyciela świetlicy 

 

1. Opracowanie rocznego planu i miesięcznego rozkładu zajęć. 

2. Prowadzenie dziennika zajęć. 

3. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków. 

4. Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.  

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego 

myślenia. 

6. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na świeżym 

powietrzu. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

7. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych. 

8. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy. 

9. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy. 
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10. Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców ucznia jak  

i wychowawcę klasy. 

  

 


