
Regulamin wewnętrzny,
organizacja zajęć i procedury  funkcjonowania w czasie pandemii

w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie
obowiązujące od 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 17 maja
2021 r.

W Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie od 17 maja 2021 r.
wprowadza się następujący regulamin wewnętrzny, organizację zajęć i procedury
epidemiczne w zakresie pobytu w szkole, organizacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów infekcji, w tym infekcji
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

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 z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej ( stosowanie maseczek w
pomieszczeniach zamkniętych, rekomenduje się maseczki chirurgiczne).

3. Przy wejściu do budynku szkoły, na tablicy informacyjnej zostaje umieszczona
informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka
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dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się
korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni
wspólnej szkoły, to jest na teren wejścia do szatni zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
maseczki- rekomendowane chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
e) opiekunowie pozostawiają dziecko w szatni i niezwłocznie opuszczają teren
szkoły.

5. Rekomenduje się, by uczniowie z klas 1-2, którzy wymagają pomocy opiekuna
wchodzili na teren szatni w godz. 7.30-7.45, z klas 3 w godz. 7:45-8:00

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki
( rekomendowane chirurgiczne) do zastosowania w przestrzeni wspólnej
szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

7. Rekomenduje się, by uczniowie z kl. 4-7 przychodzili do szkoły w godz. 7.50-8.00,
przebierali się w szatni samodzielnie i niezwłocznie wychodzili na odpowiednie
piętro, gdzie znajduje się sala lekcyjna danej klasy.

8. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Na teren szkoły
poza opiekunami dzieci z kl. 1-3 wchodzą pracownicy cateringu, kurierzy, listonosze,
pracownicy obsługi IT itp. Osoby te obowiązuje zasada stosowania środków
ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na teren szkoły
wpuszczone zostają tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych i w wyznaczonym obszarze - teren szatni i sekretariatu.

9. W szkole ustala się sposób szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia
poprzez kontakt telefoniczny, w dalszej kolejności sms, wiadomość w dzienniku
Librus.

10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który podlega dezynfekcji po użyciu przez
pracownika administracji i obsługi lub nauczyciela, który z niego korzystał oraz po
użyciu w danej grupie.

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję, w tym infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel,
izoluje ucznia w sali 18 pod opieką pedagoga lub innego wskazanego przez
dyrektora pracownika, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i
niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły, rekomendując użycie własnego środka transportu.

12. Uczniowie realizują zajęcia w jednej przydzielonej od 1 września 2020 r. sali
lekcyjnej, poza koniecznymi zajęciami w pracowni fizyko-chemicznej i informatycznej
oraz sali gimnastycznej.

13. W klasach 1-3 nauczyciele organizują przerwy z przesunięciem czasowym,
adekwatnie do potrzeb, co pozwala uniknąć nagromadzenia dzieci w przestrzeni



korytarza i  ograniczenia do minimum kontaktowania się dzieci z innych klas.
Przerwy organizowane są nie rzadziej niż co 45 min.

14. W klasach 4-7 przerwy organizowane są w wyznaczonym czasie, przy czym
nauczyciele dyżurujący są obowiązani dyżurować po dwóch stronach korytarza,
zwracając uwagę, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu.

15. . W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele odległości
między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, wynosi co najmniej 1,5 m.
Nauczyciel ogranicza do koniecznego minimum poruszanie się pomiędzy ławkami.

16. Rekomenduje się używanie przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
maseczek, które można pobrać w sekretariacie szkoły.

17. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować,  w tym pufy i poduchy zostają usunięte, a dywany zwinięte,
co uniemożliwia do nich dostęp do odwołania.

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

21. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
podlegają dezynfekcji po użyciu przez dany zespół uczniów. Do bieżącej dezynfekcji
przyborów sportowych zobowiązuje się nauczyciela wf.

22. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tym zajęć wychowania
fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.

23. W czasie trwania epidemii nie korzysta się z obiektów sportowych poza szkołą.
24. Nauczyciele mają obowiązek wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej

raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
25. Nauczyciele, w  tym opiekunowie świetlicy, w miarę możliwości organizują zajęcia na

świeżym powietrzu i korzystają z boiska szkolnego w ramach zajęć wf lub w czasie
przerw.

26. Sprzęt i materiały wykorzystywane w świetlicy oraz podczas zajęć techniki i plastyki
używane wspólnie należy czyścić lub dezynfekować. Rekomenduje się korzystanie
przez uczniów z przyborów i materiałów indywidualnych.

27. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w
tym zabawek, pluszaków itp. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach dzieci nie udostępniają swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,
rzeczy.

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (strefa cicha), a także w
przestrzeni holu na parterze (strefa gier i zabaw), zaś nauczyciele świetlicy dzielą się



opieką nad dziećmi tak, by uniknąć nagromadzenia dzieci w jednej z wyznaczonych
przestrzeni.

29. Uczniowie stosują się do zapisów regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych,
dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Regularnie myją ręce
wodą z mydłem.

30. Świetlicę i hol należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

31. Podczas zajęć pozalekcyjnych stosuje się te same zasady, które dotyczą lekcji.
32. Na czas epidemii ogranicza się ilość zajęć pozalekcyjnych do niezbędnych.
33. Zajęcia organizowane są w miarę możliwości w obrębie klas i zdalnie.
34. Uczniowie i nauczyciele korzystają z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy,

pracownik biblioteki uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i
innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

35. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej odbywa się na zasadach ustalonych i
upowszechnionych przez higienistką szkolną, w godzinach jego pracy, uwzględniając
Źródełko wody pitnej zostaje wyłączone do odwołania, rodzice/opiekunowie są
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

36. obowiązani zapewnić uczniom wodę i napoje.

W zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni ustala
się, co następuje:

37. Przy wejściu do szkoły na tablicy informacyjnej umieszczone zostają numery
telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

38. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów i inni wchodzący do szkoły obowiązkowo
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz
nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (nie wchodzą poza teren wejścia
do szatni i sekretariatu, za wyjątkiem uzgodnionych spotkań z dyrekcją szkoły i
sekretariatem).

39. Wizyty rodziców i osób trzecich w sekretariacie ogranicza się do niezbędnych.
Rekomenduje się kontakt z pracownikami sekretariatu poprzez dziennik Librus lub
telefonicznie. Dokumenty zostawia się w wyznaczonej skrzynce przed sekretariatem.
Pozostawione dokumenty oraz sprawy zgłaszane są realizowane na bieżąco, a o
sposobie załatwienia sprawy pracownicy sekretariatu informują droga elektroniczną.

40. Pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robili
to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

41. W szkole jest prowadzony systematyczny monitoring codziennych prac
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniu świetlicy, klawiatur, włączników.



42. Dezynfekcji klawiatur i myszek dokonuje nauczyciel kończący zajęcia w danym dniu
w pracowni komputerowej, co potwierdza wpisem w karcie monitoringu dezynfekcji.

43. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle
przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadza się po zakończonym pobycie
uczniów w sali.

44. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

45. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, do czego zobowiązani są
pracownicy obsługi i administracja szkoły.

46. Pracownicy obsługi (dozorczynie, pracownicy porządkowi, konserwator, obsługa IT)
korzystający z rękawic jednorazowych wyrzucają je do pojemnika umieszczonego w
pomieszczeniu gospodarczym obok szatni.

47. Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

W zakresie cateringu ustala się następujące zasady:

48. Wydawanie posiłków odbywa się w wyznaczonym czasie na terenie sali świetlicowej.
Uczniowie z kl. 1-4 jedzą posiłek w świetlicy, uczniowie z kl. 5-7 odbierają posiłek ze
świetlicy i jedzą go w sali własnej. Obiady wydaje wyznaczony pracownik, który
odbiera posiłki od firmy cateringowej z zachowaniem wszelkich obowiązujących
rygorów sanitarnych (maseczka zasłaniająca usta i nos, jednorazowe rękawiczki,
dezynfekcja rąk).

49. Personel cateringu i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej, w miarę
możliwości, powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz z nauczycielami.

50. Dostawca cateringu dostarcza posiłki w jednorazowych pojemnikach wraz z
jednorazowymi sztućcami, a po zakończonym posiłku odbiera resztki w zamkniętym
pojemniku oraz worki z pojemnikami i sztućcami po posiłku.

51. Stoliki w świetlicy, jak również ławki uczniów po zakończonym posiłku podlegają
umyciu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracowników
szkoły lub ucznia:

52. Do szkoły 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.



53. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np.
nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, wprowadzenie
elementów pracy zdalnej).

54. Wyznacza się w sali 18 pomieszczenie izolacji pracownika lub ucznia, u którego
zaobserwowano objawy chorobowe. Sala 18 zostaje wyposażona w płyn
dezynfekujący i środki ochrony osobistej.

55. Pracownicy szkoły i uczniowie oraz ich rodzice zostają bezwzględnie obowiązani, że
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby powinni pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

56. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną.

57. Pracownik szkoły, rodzic ucznia jest obowiązany niezwłocznie poinformować
sekretariat szkoły o zachorowaniu bądź kwarantannie jako przyczynie nieobecności.

58. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusowe SARS-Cov-2 w szkole Dyrektor
szkoły/Dyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych/Dyrektor administracyjny przesyła
zgłoszenie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na adres:
zgloszenie@pssekrakow.pl zgodnie z obowiązującą procedurą i stosuje się do
otrzymanych zaleceń.

59. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg
oddechowych bezzwłocznie podlega gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itp.), stosuje się również indywidualne zalecenia wydane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

60. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się
zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

61. Sekretarz szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

62. Stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.

63. Niniejszy Regulamin wewnętrzny, organizacja zajęć i procedury  funkcjonowania w
czasie epidemii w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie wchodzi w
życie z dniem 17 maja  2021 r. i obowiązuje do odwołania.
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