
WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ 

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JOANNY 

BERETTY MOLLI W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII 

Z UWZGLĘDNIENIEM : 

• SPECYFIKI SZKOŁY,  

• ZALECEŃ WSKAZANYCH W WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS 

DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ  

I PLACÓWEK OD WRZEŚNIA 2020 R. 

• AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić jedynie do tzw. strefy rodzica , 

czyli przedsionka wejścia do 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: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

6. 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. 

7. Zaleca się używanie maseczek podczas zajęć, obowiązuje zakrywanie nosa i ust 

podczas przerw spędzanych na korytarzu,  przemieszczanie się ciągami 

komunikacyjnymi, podczas pobytu w szatni.  

8. Podczas przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów przestrzega się 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 



9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych poprzez dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

10. Na terenie szkoły  znajdują się specjalnie przygotowane pojemniki na zużyte maseczki 

i rękawiczki. 

 

II. PROCEDURY WEJŚCIA I WYJŚCIA ZE SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE 

RODZICÓW I UCZNIÓW 

1. Wszystkie kontakty rodziców ze szkołą – wychowawcą, nauczycielami, sekretariatem 

– odbywają się telefonicznie, mailowo przez dziennik elektroniczny lub po 

wcześniejszym umówieniu na terenie szkoły. 

2. Odbiór dziecka odbywa się wyłącznie poprzez wezwanie domofonem znajdującym się 

przy wejściu do szkoły. Rodzic oczekuje na dziecko przed budynkiem szkoły. 

3. W razie konieczności rodzic może wejść tylko do sekretariatu szkoły z zachowaniem 

środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk). 

4. Uczniowie wchodzą samodzielnie na teren szkoły, dezynfekując ręce przy wejściu. 

5. Uczniowie powinni wchodzić na teren szkoły w maseczkach, udając się do szatni a 

następnie do świetlicy lub pod salę w której będą odbywać się zajęcia. 

6. Uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans społeczny. 

7. Ze względu na wytyczne GIS zaleca się, aby ograniczyć czas przebywania ucznia na 

terenie szkoły zarówno przed jak i po skończonych zajęciach lekcyjnych. 

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Do sali lekcyjnej może wejść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Sale lekcyjne są przygotowane do zajęć wg zaleceń MEN, ZE i GIS (zostały usunięte 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować). 

3. 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. 

4. Każdy uczeń posiada własne środki higieny osobistej (chusteczki higieniczne), 

których używa w razie potrzeby.  

5. Podczas kaszlu i kichania uczniowie zakrywają usta i nos zgiętym łokciem  

lub chusteczką. 

6. Zaleca się częste mycie rąk wodą i mydłem, obowiązkowo przed przerwą 

śniadaniową. 

7. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły z możliwością organizacji zajęć na świeżym 

powietrzu. 

8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek. 

9. Uczeń przejawiający niepokojące objawy choroby (infekcje dróg oddechowych,  

w tym w szczególności gorączkę, kaszel) zostaje odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości  



od innych osób, a rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

10. W salach lekcyjnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk pod nadzorem 

nauczyciela/opiekuna. 

11. Sale lekcyjne są wietrzona co najmniej co godzina. 

 

IV. ORGANIZACJA PRZERW 

 

1. Uczniowie wchodzą i wychodzą z sali lekcyjnej pojedynczo, z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

2. Podczas przerw zaleca się noszenie maseczek/rękawiczek. 

3. Przerwy są organizowane nie rzadziej niż co 45 min.  

4. W czasie przerw wietrzone są sale lekcyjne i w razie potrzeby dezynfekowane stoliki i 

krzesła. Sale lekcyjne mogą być również dodatkowo wietrzone w czasie lekcji w razie 

zaistniałej potrzeby. 

5. Na początku przerwy śniadaniowej dezynfekowane są stoliki. 

6. Podczas przerwy śniadaniowej uczniowie spożywają wyłącznie własne produkty 

spożywcze i napoje. Uczniowie korzystający , pod kontrolą nauczyciela, z 

dystrybutora wody dostępnego w szkole zobowiązani są posiadać własny bidon lub 

butelkę.  

7. W szkolnej łazience mogą jednocześnie przebywać maksymalnie trzy osoby. 

8. Ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

9. Po każdej przerwie przeprowadza się na korytarzu dezynfekcję/mycie klamek, 

poręczy, włączników. Dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

10. W razie potrzeby dezynfekuje się/ myje ciągi komunikacyjne. 

 

V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

 

1. Każdy użytkownik przed wejście do pracowni komputerowej jest zobowiązany do 

zdezynfekowania dłoni.  

2.  Uczniowie jako jedna grupa czekają przed pracownią na nauczyciela.  

3. Uczniowie podczas lekcji nie przemieszczają się, nie zmieniają stanowisk oraz 

myszek.  

4. Sprzęt komputerowy dezynfekowany jest raz dziennie po zakończeniu zajęć na koniec 

dnia.  

 

 

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ORAZ INNYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH  

 



1. Uczniowie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego przechodzą z sali 

lekcyjnej do szatni. 

2. Przy wejściu do szatni obowiązuje zasada dystansu społecznego. 

3. W szatniach obowiązuje podział na klasy i grupy ćwiczebne.   

4. Uczniowie ograniczają do minimum czas przebierania się i przebywania w szatni. 

5. Uczniowie obowiązkowo przed i po każdej lekcji wychowania fizycznego myją ręce.  

6. Nauczyciel przeprowadza grupę w miejsce prowadzenia zajęć z zachowaniem zasady 

dystansu społecznego. 

7. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk. 

8. Podczas momentów organizacyjno- porządkowych uczniowie są zobowiązani do 

zajmowania wyznaczonych miejsc.  

9. Podczas zajęć ruchowych ograniczone zostają w miarę możliwości ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

10. W miarę możliwości zajęcia ruchowe prowadzone są na otwartej przestrzeni.  

11. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować został usunięty lub uniemożliwiono do niego dostęp.  

12. Przybory i przyrządy do ćwiczeń, które były używane w czasie zajęć są  czyszczone 

lub dezynfekowane po każdych zajęciach. 

13.  W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga jest myta lub dezynfekowana po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

14. Podczas wychodzenia z sali obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i 

dezynfekcja rąk. 

15. Uczniowie sprowadzani są do szatni i przebierają się z zachowaniem wyżej 

wymienionych zasad. 

16. Po przebraniu się uczniowie odprowadzani są do sali lekcyjnej.  

17. Obowiązuje zakaz przechodzenia i przebywania osób postronnych w szatniach oraz 

miejscach wyznaczonych do ćwiczeń. 

 

VII. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS NABOŻEŃSTW ORAZ 

WYJŚCIA I POWROTU Z KOŚCIOŁA 

Zachowanie w szatni szkolnej 

1. W nabożeństwach w kościele biorą udział klasy wyznaczone wg harmonogramu 

podanego wychowawcom klas.  

2. Uczniowie biorą udział w nabożeństwach w kościele co drugi tydzień, podzieleni na 

dwie grupy. Klasy „A” stanowią grupę pierwszą, klasy „B” stanowią grupę drugą.  

Grupa pozostająca w szkole znajduje się pod opieką wychowawcy. 

3. W pierwszy piątek w Mszy Świętej uczestniczą tylko klasy 4, 5, 6. Pozostałych 

uczniów zachęca się do uczestniczenia w mszach parafialnych. 

4. Uczniowie wchodzą do szatni klasami, tak aby w tym samym czasie przebierała się 

tylko jedna grupa. W drodze do szatni zaleca się uczniom noszenie maseczki 

ochronnej – zasłaniając usta i nos. 

5. W szatni uczniowie obowiązkowo zakładają maseczki, zakrywając usta i nos. 



6. Po wyjściu z szatni klasy, wchodzi kolejna. Po przebraniu grupa wraz z nauczycielem 

wychodzi do kościoła.  

7. W szatni zaleca się już założenie maseczki lub przyłbicy.  

 

Zachowanie w kościele 

1. Uczniowie wchodząc do kościoła dezynfekują kolejno ręce korzystając z dostępnych 

przy wejściach dozowników z płynem dezynfekcyjnym. 

2. Uczniowie oraz opiekunowie zajmują wyznaczone stałe miejsca z zachowaniem 

wymaganej odległości. 

3. W jednej ławce przeznaczone jest miejsce dla 5 uczniów. W mniejszych ławkach 

przeznaczone jest miejsce dla 2 uczniów. Pomiędzy grupami zaleca się zachować 

odstęp przynajmniej 1,5 metra. 

4. Uczestnicy nabożeństwa cały czas zasłaniają usta i nos przy użyciu maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. 

5. Wyznaczeni uczniowie pełniący dyżur liturgiczny, zdejmują maseczki podczas 

czytania lub śpiewu.  

6. Znak pokoju przekazywany jest tylko i wyłącznie przez skłon głowy. 

7. Komunia Święta, po uprzedniej dezynfekcji rąk przez kapłana, udzielana jest na dłoń. 

8. Wszelkie akcje liturgiczne podejmowane są z zachowaniem odległości min. 1,5 

metra. 

9. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u uczestnika nabożeństwa 

w kościele, miejscem izolacji będzie kaplica. 

Powrót do szkoły 

1. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają kościół poczynając od pierwszych ławek. 

Wychodzenie z kościoła odbywa się tylko przez wyznaczone miejsca.  

2. Wyznaczone klasy opuszczają kościół w 5 minutowych odstępach, tak aby w szkole 

nie tworzyły się większe skupiska uczniów.  

3. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie korzystając z dozowników 

z płynem dezynfekcyjnym dostępnym przy drzwiach wejściowych.  

4. Korzystanie z szatni następuje tak, aby w pomieszczeniu znajdowała się tylko jedna 

grupa. 

5. Po przebraniu uczniowie wracają do sal lekcyjnych. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Powyższe procedury mogą ulec modyfikacji w przypadku zmiany sytuacji 

epidemiologicznej.  

2. W szkole obowiązują również inne procedury i regulaminy  m.in. : 

• Pedagoga, psychologa i logopedy 

• Biblioteki szkolnej 



• Świetlicy 

• Gastronomi (w tym stołówki szkolnej)  

 


