
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

nr 39.2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół  

w Świdrach  z dnia 28 maja 2021 r. 

 

 

ANEKS NR 7  

do Regulaminu (procedur) funkcjonowania Zespołu Szkół   w Świdrach  

w czasie epidemii 

 

W związku z możliwością powrotu wszystkich uczniów do szkoły wprowadza się do 

„Regulaminu (procedur) funkcjonowania Zespołu Szkół   w Świdrach w czasie epidemii”                            

z dnia 30 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale I Podstawy prawne organizacji pracy szkoły i przedszkola od 31 maja 2021 

r.  w reżimie sanitarnym.  

Są to: 

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 

ust. 1 pkt 6 i ust. 5; 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                    

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18; 

5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215); 

6) Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

(aktualizacja 20.05.2021 r.); 

7) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 

207; 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 982) 

 

2. W rozdziale II Organizacja, zasady, procedury: 

1)  w § 3. Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                                  

w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych 

szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły 

(rekomendowane maseczki chirurgiczne). 



3. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się dozowniki do dezynfekowania rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają 

obowiązek dezynfekowania rąk. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, 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 maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania                  

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne). 

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania 

środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły.  

7. Wychowawcy klas zobowiązani są do uzgodnienia z opiekunami uczniów szybkiego                  

i skutecznego sposobu komunikacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub 

kontaktu telefonicznego. 

8. W szkole wyznaczone są strefy dla poszczególnych klas na pozostawienie odzieży 

wierzchniej i butów:  

1) klasa VII wchodzi do szkoły wejściem nr 2 przy stołówce, pozostawia swoje rzeczy                 

w szafkach znajdujących się  przy stołówce i udaje się do sali nr 28, 

2) klasa VIII wchodzi do szkoły wejściem nr 1 i udaje się do  wyznaczonej strefy na 

korytarzu przy sali gimnastycznej, pozostawia swoje rzeczy  w szafkach i udaje się do 

sali nr 24 nową klatką schodową, 

3) klasy I – III wchodzą do szkoły wejściem nr 1 i rozbierają się w szatni po lewej stronie 

i przechodzą klatką schodową obok sekretariatu do wyznawczych sal, 

4) klasy IV – VI wchodzą do szkoły wejściem nr 1 i rozbierają się w szatni po prawej 

stronie i udają się do wyznaczonych sal nową klatką schodową. 

9. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni.  

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) , 

uczeń zostanie odizolowany i będzie przebywał w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,                               

i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

11. Podczas pobytu uczniów szkole obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie 

przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się                      

z pozostałymi klasami. Zaplanowany rozkład zajęć ogranicza kontakt między klasami, 

zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. 

12. W szkole na lekcjach nie obowiązuje noszenie przez uczniów maseczek i rękawiczek 

ochronnych, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań. Zaleca się zaś 

w przestrzeniach wspólnych, gdy przebywają razem grupy międzyoddziałowe, zakrywać 

nos i usta, dlatego prosi się rodziców o wyposażenie dziecka w maseczkę. 



13. Uczniowie zamieszkali w Świdrach przychodzą do szkoły (w miarę możliwości) do 7.45, 

aby przybyć do szkoły przed przyjazdem uczniów ze Szczygłów Górnych i Dolnych.  

14. Wszystkie przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela, 

zgodnie z Indywidualnym harmonogramem  korzystania z przerw: 

 

 

 

 
Poniedziałek 

Przerwa  Klasa/nr sali                                                                               korytarz 1 - /świetlica/   korytarz 2 - /komputerowa/ 

1/25 2/21 3/26 4/22 5/23 6/27 7/28 8/24 

8.45-8.50 sala korytarz 1 korytarz 2 sala sala sala korytarz 2 korytarz 1 

9.35-9.40 korytarz 2 sala sala korytarz 1 korytarz 1 korytarz 2 sala sala 

10.25-10.30 sala korytarz 1 korytarz 2 sala korytarz 1 sala sala sala 

11.15-11.30 korytarz 2 sala sala korytarz 1 sala sala korytarz 2 sala 

12.15-12.45    korytarz dół korytarz 1  korytarz 2 korytarz 1 

13.30-13.35        korytarz 1 

Wtorek 

Przerwa Klasa/ nr sali                                                                            korytarz 1 - /świetlica/   korytarz 2 - /komputerowa/ 

1/25 2/21 3/26 4/22 5/23 6/27 7/28 8/24 

8.45-8.50 korytarz 2 korytarz 1 sala sala sala sala korytarz 2 korytarz 1 

9.35-9.40 korytarz 2 sala  korytarz 2 korytarz 1 korytarz 1 sala sala sala 

10.25-10.30 sala korytarz 1 korytarz 2 sala korytarz 1 korytarz 2 sala sala 

11.15-11.30    sala sala korytarz 2 korytarz 2 korytarz 1 

12.15-12.45     korytarz 1 sala sala korytarz 2 korytarz 1 

13.30-13.35       korytarz 2  

Środa 

Przerwa Klasa/ nr sali                                                                            korytarz 1 - /świetlica/   korytarz 2 - /komputerowa/ 

1/25 2/21 3/26 4/28 5/23 6/27 7/22 8/24 

8.45-8.50 korytarz 2 korytarz 1 korytarz 2 sala korytarz 1 sala sala sala 

9.35-9.40 sala korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 2 korytarz 1 sala 

10.25-10.30 korytarz 2 sala korytarz 2 sala korytarz 1 sala sala korytarz 1 

11.15-11.30 sala korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 2 korytarz 1 sala 

12.15-12.45      korytarz 2 sala korytarz 1 

13.30-13.35       korytarz 1 korytarz dół 

Czwartek 

Przerwa Klasa/nr sali                                                                               korytarz 1 - /świetlica/   korytarz 2 - /komputerowa/ 

1/25 2/21 3/26 4/22 5/23 6/27 7/28 8/24 

8.45-8.50 korytarz 2 korytarz 1 korytarz 2 sala korytarz 1 sala sala sala 

9.35-9.40 korytarz 2 sala sala korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 1 

10.25-10.30 sala korytarz 1 korytarz 2 sala korytarz 1 sala korytarz 2 sala 

11.15-11.30 korytarz 2 sala sala korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 1 

12.15-12.45     korytarz 1  korytarz 2 sala 

13.30-13.35     korytarz dół  korytarz 2  

Piątek 

Przerwa Klasa/nr sali                                                                              korytarz 1 - /świetlica/   korytarz 2 - /komputerowa/ 

1/25 2/21 3/26 4/22 5/28 6/27 7/23 8/24 

8.45-8.50 sala sala korytarz 2 korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 1 

9.35-9.40 korytarz 2 korytarz 1 sala sala korytarz 2 sala korytarz 1 sala 

10.25-10.30 sala sala korytarz 2 korytarz 1 sala korytarz 2 sala korytarz 1 

11.15-11.30    korytarz 1 korytarz 2 sala sala korytarz 1 

12.15-12.45      korytarz 2 korytarz 1 korytarz 1 

13.30-13.35       korytarz 1 sala 

14.20-14.25       korytarz 2 korytarz dół 

 



15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole, kiedy uczniowie wracają do domu. 

16. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć                  

i podczas przerw. 

17. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły zgodnie z planem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                            

w szczególności z niepełnosprawnościami. Przyniesionych rzeczy, zabawek dzieci nie 

udostępniają innym, a opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne ich czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję).  

19. Aby uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, poszczególne 

klasy są, w miarę możliwości, przypisane do następujących sal: 

 Klasa I – sala nr 25 

 Klasa II – sala nr 21 

 Klasa III – sala nr 26 

 Klasa IV – sala nr 22 

 Klasa V – sala nr 23 

 Klasa VI -  sala nr 27 

 Klasa VII – sala nr 28 

 Klasa VIII – sala nr 24. 

20. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze 

względu na stosowane procedury. 

21. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

2) W §4. Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno – obsługowych 

19. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele: 

 pozostawiona jest wolna ławka w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnię dotykową 

biurka nauczyciela, 

 ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów, 

 dyrektor Zespołu zapewnia nauczycielom maseczki, rękawiczki jednorazowe /środki 

do dezynfekcji rąk. 

3) w § 6. Zasady bezpieczeństwa w świetlicy 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. 

2. Podczas zajęć w świetlicy zaleca się obowiązek zachowania dystansu lub osłona ust                    

i nosa. 

3. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone przy wejściu do świetlicy, ale zaleca się 

zamiast środków do dezynfekcji rąk, regularne mycie rąk wodą z mydłem.  

4. Świetlica wietrzona jest nie rzadziej, niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5.  Zadaniem nauczyciela świetlicy jest dbanie o to, by ograniczyć przemieszczanie się 

uczniów – uczniowie pracują podczas zajęć świetlicowych w stałych miejscach,                                 

z uwzględnieniem podziału na mniejsze grupy.  



6. Uczeń podczas zajęć świetlicowych korzysta z własnych przyborów i materiałów, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami i materiałami między sobą.  

7. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów  

w czasie zajęć świetlicowych z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

4) w§ 14. Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki: 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego: 

1) ogranicza kontakty z pracownikami szkoły/przedszkola oraz dziećmi,                                

w przypadku konieczności kontaktu z uczniami/ dziećmi przedszkolnymi i innymi 

pracownikami szkoły stosuje maseczkę chirurgiczną, 

2) zachowuje odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, 

3) stosuje środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę zwraca na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 
10. W szkole odbywa się zmianowe korzystanie ze stołówki szkolnej, po każdej grupie    

 personel obsługowy czyści blaty stołów i poręcza krzeseł. 

11. Wydawanie posiłków odbywa się według indywidualnego harmonogramu: 

 

Śniadanie 

Grupa  Godzina wydawania posiłku Miejsce spożywania posiłku 

Średniaki 9.10  Stołówka szkolna 

Starszaki  8.45 Stołówka szkolna 

Maluchy  9.00 Sala przedszkolna 

 

Obiady 

Dzień tygodnia Godzina  Oddział/klasa Opiekun  

Poniedziałek  10.45 II AK  

11.00 I BGł 

11.15 VI EG 

11.30 III AG 

11.45 V JC 

11.45 Maluchy/sala przedszkolna 

12.00 Starszaki  

12.25 Średniaki  

12.45 IV DM 

13.15 VIII EG 

13.30 VII  DM 

Wtorek  10.45 III SG 

11.00 I MJ 

11.15 II BG 

11.30 Średniaki 

11.45 Maluchy/sala przedszkolna 

11.45 Starszaki 

12.00 VII DM 

12.15 IV MŁ 

12.30 V  BGŁ 

12.45 VI DM 

13.30 VIII JC 



Środa  10.45 I ES 

11.00 IV  DM  

11.15 II BGŁ 

11.30 V JC 

11.45 Maluchy/sala przedszkolna 

11.45 III AG 

12.00 Średniaki  

12.15 VI BGŁ 

12.30 VII DA 

12.45 Starszaki  

13.30 VIII JC 

Czwartek  10.45 I ES 

11.00 II BG  

11.15 IV  DM 

11.30 III AG 

11.45 Maluchy/sala przedszkolna 

11.45 VI MŁ 

12.00 V JC 

12.15 Średniaki 

12.30 VIII JC 

12.45 Starszaki 

13.30 VII MJ 

Piątek  10.45 II BG 

11.00 III AG 

11.15 I MJ 

11.30 IV MJ 

11.45 Maluchy/sala przedszkolna 

11.45 Starszaki  

12.00 V JC 

12.15 VI DA 

12.30 Średniaki 

12.45 VII DA 

13.30 VIII JC 

 

Podwieczorek 

Grupa  Godzina wydawania posiłku Miejsce spożywania posiłku 

Starszaki  

Średniaki 

14.15 Stołówka szkolna 

Maluchy 14.30 Stołówka szkolna 

 

12. Przygotowane posiłki wydawane są przez okienko podawcze. Posiłki odbierają 

pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, personel kuchni, w szczególnych 

przypadkach nauczyciel opiekujący się grupą. 

15. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

16. W placówce nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 
 


