
Regulamin funkcjonowania 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO w Krakowie 

w warunkach epidemii Covid-19 

obowiązujący od 1 września 2020 r. 

 

Niniejszy dokument obejmuje zasady, które powinny być zastosowane przez wszystkie osoby 
należące do społeczności naszej szkoły. Celem ich wprowadzenia jest zminimalizowanie 
ryzyka zachorowania na Covid-19.  

Wszystkich adresatów regulaminu prosimy o bezwzględne jego przestrzeganie. 

Uczniowie: 

- przychodzą do szkoły tylko wtedy, gdy nie mają żadnych objawów infekcji; 

- natychmiast informują nauczyciela o zauważonych u siebie objawach chorobowych, takich 
jak: gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie i inne; 

- wchodząc na teren szkoły, starannie dezynfekują ręce; 

- zawsze posiadają własną maseczkę (lub inną osłonę twarzy), rękawiczki oraz woreczek 
foliowy lub pojemnik do schowania tych przedmiotów; 

- przychodząc do placówki i zmieniając obuwie, zakrywają maseczką usta i nos (zdejmują 
osłonę dopiero przed wejściem do sali lekcyjnej); zachęca uczniów się do używania wygodnej 
osłony (np. przyłbicy lub półprzyłbicy) także podczas przerw, na korytarzu; 

- używają własnych maseczek w momentach większego stłoczenia, np. podczas wyjazdów na 
halę sportową czy wyjścia na basen oraz w sytuacjach szczególnych na polecenie 
nauczyciela; 

- w trakcie lekcji nie muszą (choć mogą) zakrywać nosa i ust; 

- w ciągu dnia często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem; 

- zachowują dystans od innych osób; 

- rezygnują z podawania sobie ręki na powitanie, objęć oraz uścisków; 

- używają tylko własnych przyborów szkolnych; 

- spożywają tylko swoje jedzenie i picie; 

- przestrzegają zasad bezpieczeństwa w trakcie lekcji i podczas przerw; 

- podczas przerw nie biegają po korytarzu, rozmawiają i bawią się, unikając bezpośredniego 
kontaktu cielesnego;  

- o ile to możliwe, przebywają wyłącznie w gronie własnej grupy klasowej; 

- bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli i personelu sprzątającego; 



- w trakcie choroby lub kwarantanny mogą (choć nie muszą) korzystać z transmisji 
internetowej z lekcji odbywających się w sali szkolnej (po uprzednim zgłoszeniu takiej 
potrzeby wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły). 

 

Nauczyciele: 

- przychodzą do pracy tylko wtedy, gdy nie mają żadnych objawów infekcji; 

- wchodząc na teren szkoły, starannie dezynfekują ręce; 

- w trakcie dnia często myją ręce wodą z mydłem; 

- przychodząc do szkoły w sytuacjach nasilonego stłoczenia, stosują maseczkę lub przyłbicę 
ochronną; 

- w trakcie prowadzenia zajęć nie muszą (choć mogą) zakrywać nosa i ust; 

- podczas zajęć z uczniami posiadają przy sobie telefon komórkowy, który umożliwi 
natychmiastowy kontakt z sekretariatem bez konieczności opuszczania klasy; 

- podczas zajęć i dyżurów śródlekcyjnych nadzorują powierzonych sobie uczniów pod kątem 
ich bezpieczeństwa (w tym zachowania dystansu społecznego); 

- dopilnowują kwestii wietrzenia sali po zakończeniu swoich zajęć oraz dezynfekcji wspólnie 
używanych przedmiotów (np. książki, przyboru czy sprzętu komputerowego); 

- w przypadku zgłoszenia przez ucznia objawów chorobowych (lub też samodzielnego ich 
zauważenia) niezwłocznie izolują taką osobę od innych, dokonują pomiaru temperatury ciała 
ucznia i zawiadamiają o tych działaniach rodziców; 

- opiekują się odizolowanym uczniem do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów; 

- umożliwiają transmisję internetową prowadzonych przez siebie lekcji tym uczniom, którzy z 
powodów zdrowotnych pozostali w domach (po uprzednim zgłoszeniu takiej osoby 
wychowawcy klasy lub w sekretariacie przez rodziców). 

 

Rodzice: 

- dokonują pomiaru temperatury ciała swoich dzieci przed ich każdorazowym przyjściem do 
szkoły; 

- przekazują szkole wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zwłaszcza chorób 
przewlekłych) i stosownych zaleceń lekarskich; 

- nie przysyłają swoich dzieci do szkoły w sytuacji wystąpienia u nich jakichkolwiek 
objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar i inne objawy złego 
samopoczucia) oraz wtedy, gdy którykolwiek z domowników został objęty kwarantanną; 

- wchodząc na teren szkoły, starannie dezynfekują ręce; 

- poruszając się po szkole, cały czas zakrywają nos i usta; 



- mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły* – w 2-metrowym 
odstępie od innej osoby, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);  

- przed i po odebraniu dziecka z zajęć nie pozostają na terenie placówki bez wyraźnej 
konieczności; 

- zachowują 2-metrowy dystans społeczny od osób postronnych; 

- zabezpieczają dzieciom odpowiednie ilości jedzenia i napojów na czas ich pobytu w szkole; 

- wyposażają uczniów we wszystkie niezbędne przybory szkolne, tak by uniknąć ich 
pożyczania; 

- niezwłocznie odbierają swoje dzieci ze szkoły po otrzymaniu informacji o ich złym 
samopoczuciu lub/i objawach chorobowych.  

 

Dyrekcja: 

- nadzoruje całość działań w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusowym; 

- śledzi komunikaty i wytyczne MEN oraz GIS; 

- pozostaje w ciągłej łączności z organem prowadzącym oraz Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym; 

- dba o zapewnienie uczniom i pracownikom właściwych środków ochrony osobistej, 
szczególnie płynu do odkażania rąk i powierzchni; 

- podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach kryzysowych, zaistniałych na terenie placówki; 

- uelastycznia czas, miejsce i sposób aktywności uczniów (nauka, odpoczynek podczas 
przerw, spożywanie posiłków, wyjście poza budynek szkolny etc.); 

- nadzoruje działania nauczycieli i personelu sprzątającego. 

 

* Uwaga!  

Za część wspólną uznaje się: korytarz wejściowy na parterze, korytarz klas 4-8 na pierwszym 
piętrze, tamtejsze pomieszczenie przed toaletami oraz korytarz przed zerówką na drugim 
piętrze.  

Z części wspólnej wyłącza się: wszystkie klasy lekcyjne, gabinet psychologa szkolnego, 
bibliotekę, jadalnię, pokój nauczycielski oraz korytarz klas 1-3 na pierwszym piętrze, który 
pełni funkcję świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 



 

 


