
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE 

W CZASIE EPIDEMII 

AKTUALIZACJA – KWIECIEŃ 2022 R. 

CEL REGULAMINU 

Regulamin ma na celu: 

1. ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych 

opiekunów, 

2. określenie obowiązków i zadań pracowników, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia 

zachorowania lub jego podejrzenia.  

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Niniejszy aneks do regulaminu określa funkcjonowanie szkoły od kwietnia 2022 r. do odwołania i w 

szczególności uwzględnia działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,  

w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania, o których pracownicy, rodzice      

i uczniowie zostaną bezzwłocznie poinformowani. 

4. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania i przestrzegania 

ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, 

korytarze, stołówka i świetlica szkolna. 

5. Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole:  

a) Szczepienie – rekomendowane  dla pracowników szkół oraz uczniów - W trosce o zdrowie 

publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia 

zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym Załącznik do 

komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 

r. poz. 85). 

b) Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. 

c) Wietrzenie - zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów. 

 

II OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 6:30  do 18:00. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

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

infekcji lub choroby zakaźnej. 

5. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z 

mydłem. 

6. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić jedynie do oznaczonej 

przestrzeni wspólnej szkoły – korytarz wejściowy przy wejściu głównym (klatka A), zachowując 

zasady: 

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) rodzice przyprowadzając dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły, z wyjątkiem 

wyznaczonej przestrzeni wspólnej. Do szatni dziecko przechodzi samodzielnie, gdzie 

zostawia odzież wierzchnią i udaje się na zajęcia, 

c) dzieci przebywające na świetlicy szkolnej odbierane są po zgłoszeniu tego faktu portierowi 

szkoły, przy drzwiach szkoły lub w przestrzeni zadaszonej głównego wejścia. 

7. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub 

pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu 



uzasadniony powód i za zgodą kierownictwa szkoły - tylko osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

9. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się wg ustalonego harmonogramu, w tych 

samych grupach, przy wyznaczonym dla danej grupy stole.  

10. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia ucznia, dziecko jest izolowane, a nauczyciel, 

pracownik szkoły lub Dyrektor powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców. W tej sytuacji 

rodzice lub upoważnione pisemnie osoby zobowiązane są do jak najszybszego odbioru dziecka ze 

szkoły i konsultacji lekarskiej. 

 

III OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy 

planem zajęć. Zabronione jest przedwczesne przychodzenie uczniów klas starszych do szkoły. 

2. Uczniowie  wchodzą do szkoły różnymi wejściami  o godzinach rozpoczęcia zajęć: 

a) klasy I – III – wejście główne, 

b) klasy IV – VIII – wejście klatką B. 

3. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem. Należy pamiętać o dezynfekcji rąk przy 

użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły lub myciu rąk mydłem. 

4. Uczniowie podczas lekcji siedzą w wyznaczonych miejscach. 

5. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

6. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:  

a) częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja, 

b) ochrona podczas kichania i kaszlu, 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

d) niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

11. W klasach IV-VIII, w których nie ma podziału na grupy podczas zajęć wychowania fizycznego, 

obowiązują zasady ustalone przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

IV OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

1. Rodzice  mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania ustalonych zasad funkcjonowania szkoły 

i respektowania przyjętych regulaminów oraz bieżącego sprawdzania informacji wysyłanych ze 

szkoły. 

2. Zobowiązuje się rodziców do: 

3. posyłania do szkoły tylko zdrowych dzieci, 

4. kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów 

choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) 

pozostawienia dziecka w domu i skontaktowania się z lekarzem, 

5. odbierania telefonów ze szkoły, z czym wiąże się obowiązek podania aktualnych numerów 

kontaktowych do siebie lub innych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły, 

6. niewchodzenia na teren szkoły bez ważnej potrzeby. 

7. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste 

mycie rąk wodą z mydłem oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem) oraz zwracać uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania (zaleca się noszenie przez 

uczniów chusteczek higienicznych).  

 

 

 

 



 

V OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać i stosować się do zapisów  regulaminu 

wynikającego z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)  raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy. 

4. Należy zadbać o regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć.   

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor szkoły.  

2. Za zapoznanie pracowników z niniejszym Regulaminem odpowiada Dyrektor szkoły. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  kwietnia 2022 r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły. 

 


