
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi 

w związku z epidemią koronawirusa 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie i przychodzić pracownicy bez objawów 

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 oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. W momencie wejścia do placówki uczniowie i pracownicy zobowiązani są  

do zdezynfekowania rąk. 

4. Uczniowie klas 4-6 wchodzą do szkoły głównym wejściem, a następnie klatką 

schodową przy portierni, natomiast kl. 7-8 - wejściem przy placu zabaw i klatkami 

schodowymi znajdującymi się bezpośrednio obok niego. 

5. W przypadku dzielenia przez klasy boksów w szatni obowiązują różne godziny 

przychodzenia uczniów do szkoły. 

6. Uczniowie pojawiają się w szkole tuż przed pierwszą lekcją, nie przesiadują w szatni  

w oczekiwaniu na zajęcia. 

7. Uczniowie zmieniają buty w przydzielonych boksach, nie na korytarzu. 

8. Każda klasa ma zajęcia zgodnie z planem lekcji w jednej, przydzielonej sali,  

z wyjątkiem języka obcego (w przypadku podziału na grupy), informatyki, wychowania 

fizycznego, zajęć na pływalni. 

9. Uczniowie nie zmieniają miejsc w ławkach. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego w ciepłe i suche dni mogą odbywać się na świeżym 

powietrzu w wydzielonych miejscach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których  

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem,  

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie wolno się nimi 

wymieniać między sobą. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

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

15. Przerwy uczniowie spędzają w sali, w której mają lekcje, lub na korytarzu, zgodnie  

z opracowanym harmonogram. Na korytarzu w różnych jego częściach mogą 

przebywać maksymalnie dwie klasy. 

16. Nauczyciele po zakończonej lekcji pozostają z uczniami, do końca przerwy sprawują 

nad nimi opiekę. Po dzwonku na lekcję uczniowie wychodzą przed salę, stoją  



w dwuszeregu i czekają na nauczyciela, z którym mają kolejne zajęcia. W tym czasie 

zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżur pełni jeden z wyznaczonych nauczycieli. 

17.  Nauczyciele spędzają przerwę również z klasą, która ma z nimi swoją pierwszą 

godzinę. 

18. W czasie długich przerw uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu  

na świeżym powietrzu na terenie szkoły zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

19. Nauczyciel w klasach I-III powinien organizować przerwy dla swoich uczniów  

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

20. Zajęcia dodatkowe należy prowadzić w małych grupach, maksymalnie 

ośmioosobowych. Podczas nich uczniowie zachowują dystans 1,5 m. 

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

dydaktycznych lub na świeżym powietrzu zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

22. Uczniowie mogą przychodzić do biblioteki szkolnej podczas godzin wychowawczych. 

Wypożyczanie książek odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

Dwa dni przed odebraniem książek należy przesłać zamówienie przez dziennik Librus 

do nauczyciela bibliotekarza. 

23. Obiady będą wydawane na szkolnej stołówce od 14.09.2020. Uczniowie potwierdzają 

odbiór posiłku przy wejściu, a potem zajmują wyznaczone miejsce. Jadalnia zostanie 

podzielona na sektory przeznaczone dla danej klasy tak, aby uniknąć kontaktu uczniów 

z różnych klas. 

24. Rekomenduje się przeprowadzanie zebrań w formie zdalnej. Rodzice mogą 

kontaktować się z nauczycielami telefonicznie lub za pomocą Librusa, MSC Teamsa. 

W każdy wtorek od 17.00 do 17.30 odbywać się będą konsultacje zdalne. 

25. W nagłych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z nauczycielem, wtedy 

rodzic czeka na niego w osobnym pokoju przeznaczonym na takie spotkania. 

26. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub zakładać 

rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać 

obowiązujących stref przebywania. 

27. W sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły należy kontaktować się 

telefonicznie lub mailowo z sekretariatem. 

28. Dokumenty, które powinny być dostarczone do sekretariatu, należy umieścić  

w podpisanej kopercie i wrzucić do pudełka wystawionego na portierni. 

29. Rekomenduje się, aby w przestrzeniach wspólnych nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły noszą maseczki lub przyłbice. 

30. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć bezpośrednie 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w 

miarę możliwości praca zdalna). 1. Pracownicy szkoły/bursy/internatu powinni zostać 

poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

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

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

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 2. 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). 3. Obszar, w którym 

poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 4. W 

przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. * Rekomenduje się ustalenie listy 

osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 


