
WEWNĘTRZNY  REGULAMIN (PROCEDURY) FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 52 im. dr IRENY BIAŁÓWNY

W BIAŁYMSTOKU od 01.09.2020 r.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.);

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie
szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(art.30c upo);

• Wytyczne  MEN,  MZ,  GIS  dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół  i  placówek  od  01
września 2020

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole  podstawowej  i  innych  form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

• 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 (art.30b upo)

Organizacja pacy w szkole.

I. Zasady przyprowadzania i odbierania ucznia.
1. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą i wychodzą do budynku SP 52  wyznaczonym dla

danej klasy wejściem.
2. Na  terenie  szkoły  w  częściach  wspólnych  np.  korytarze,  klatki  schodowe,  uczniowie

poruszają się zgodnie z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
3.  Do  szkoły  może  uczęszczać  uczeń  zdrowy,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących

infekcję  dróg  oddechowych  oraz  w  sytuacji  gdy  domownicy  nie  przebywają  na
kwarantannie.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej  odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych, w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa  dotyczących  zachowania  w  przestrzeni
publicznej.

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. ( Wyjątek
w pierwszych dniach września, może stanowić obecność rodziców uczniów klas pierwszych
i oddziału przedszkolnego w szatni).  Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Zachowywanie
zasad dystansu.

6. Uczniów klas I-III z szatni do sal lekcyjnych wprowadzają nauczyciele.



II.  Organizacja zajęć w szkole.
1. Uroczystość  rozpoczęcia  roku szkolnego  odbędzie  się  w miarę  możliwości  na  świeżym

powietrzu, bez udziału rodziców z wyjątkiem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
i oddziału przedszkolnego.

2. W związku z zapewnieniem sposobu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia
każdy rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz
adresu e-mail.

3. Zebrania wychowawców z rodzicami będą odbywały się  online,  lub na terenie  szkoły z
zachowaniem dystansu i zasad bezpieczeństwa.

4. Zajęcia poszczególnych klas w miarę możliwości będą odbywały się bez częstej zmiany
pomieszczeń.

5. Zajęcia  w  klasach  I-III  będą  odbywały  się  bez  dzwonków.  Nauczyciel  wedle  własnej
potrzeby zarządza przerwy śródlekcyjne w sali. W interwałach nie krótszych niż 45 minut.

6. Uczniowie  klas  IV-VIII  na  przerwach  znajdują  się  przed  salami,  w  których  mają  mieć
zajęcia, zachowując dystans od uczniów z innych klas.

7. W przestrzeni ogólnodostępnej szkoły min. korytarze, szatnia, łazienki itp. wskazane jest
aby zarówno uczniowie i pracownicy osłaniali nos i usta.

8. Zaleca się, aby uczniowie w każdej z sal lekcyjnych zajmowali te same miejsca w ławkach.

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku  szkolnym  ucznia,  w  tornistrze  lub  we  własnej  szafce.  Niedozwolone  jest
wymienianie się przyborami szkolnymi między sobą.

10. Należy umożliwić uczniom wychodzenie do toalety w trakcie zajęć.
11. Nauczyciele  powinni  ograniczyć  gromadzenie  się  w  częściach  wspólnych  (np.  pokój

nauczycielski).
12. Można korzystać z placu zabaw i boiska szkolnego przy zachowaniu zmianowości grup i

dystansu pomiędzy nimi.
13. Zaleca się ograniczenie kilkudniowych wycieczek szkolnych, w przypadku podjęcia decyzji

o organizacji wycieczki należy zachować wymagane zasady bezpieczeństwa.
14. W przypadku organizowania wyjść poza teren szkoły na terenie Miasta Białystok (spacer,

teatr,  kino,  muzeum)  zaleca  się  zachowanie  odpowiedniego  dystansu  społecznego  i
dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

1. Pracownicy  kadry  pedagogicznej  i  niepedagogicznej  promują  zasady  higieny  oraz
uwrażliwiają dzieci i młodzieży na ich realizację. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani
są do przestrzegania zasad dystansu społecznego.

2. Wychowawcy zapoznają uczniów z Regulaminem (procedurami)  funkcjonowania Szkoły
Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku od 01.09.2020.

3. Przy  wejściu  głównym  umieszczone  są   numery  telefonów  do  właściwej  miejscowo
powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  oddziału  zakaźnego  szpitala  i  służb
medycznych.

4. Należy  regularnie  myć  ręce  wodą z  mydłem oraz  dopilnować,  aby robili  to  uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety.

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

6. Każdorazowo dezynfekuje się ręce w wyznaczonych obszarach tj.  -  wejście do budynku



szkoły, - wejście do stołówki szkolnej, - wejście na blok sportowy, - świetlica szkolna, -
biblioteka;

7. Szkoła  posiada  termometr  bezdotykowy,  który  należy  dezynfekować po użyciu  w danej
grupie.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9. 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.

10. Należy  wietrzyć  sale,  części  wspólne  (korytarze)  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.

12. Codziennych  prace  porządkowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w
czystości  sal  lekcyjnych,  pomieszczeń sanitarnohigienicznych,  ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  –  poręczy,  klamek i  powierzchni  płaskich,  w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników będą
monitorowane.

13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie  czasu
niezbędnego  do  wywietrzenia  dezynfekowanych  pomieszczeń  i  przedmiotów,  tak  aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

14. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.

15. Zużyte  maski lub rękawice  jednorazowe  należy wrzucać do odpowiednich pojemników.

16. Źródełko  wody pitnej zostaje wyłączone.

17. Uczniowie i  pracownicy szkoły korzystają  z  gabinetu profilaktyki  zdrowotnej  zgodnie z
godzinami  jego  pracy,  uwzględniając  wymagania  określone  przez  pielęgniarkę  szkolną,
zgodne  z  przepisami  prawa  oraz  aktualnymi  wytycznymi  m.in.  Ministerstwa  Zdrowia  i
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gastronomia

1. Posiłki do szkoły będą dostarczane przez firmę cateringową, przywożone w pojemnikach
zbiorczych,  następnie  rozkładane  i  podawane  z  wykorzystaniem  talerzy  i  sztućców
będących na wyposażeniu szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w
szkole będą myte i wyparzane zgodnie z zaleceniem.

2. W stołówce  szkolnej  zostaną  zastosowane  środki  bezpieczeństwa  i  ograniczony  kontakt
pracownika z uczniami. Pracownik będzie wyposażony w środki ochrony osobistej, musi
utrzymać  wysoką  higienę  stanowiska  pracy,  opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

3. Dania i produkty będą podawane przez obsługę stołówki.



4. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej, w której będą  zapewnione
prawidłowe  warunki  sanitarno-higieniczne,  zgodnie  z  zaleceniami  w  czasie  epidemii.
Posiłki będą wydawane zmianowo, spożywane przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
Blaty stołów i poręcze krzeseł będą odpowiednio czyszczone po każdej grupie.

5. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/pracownika szkoły.

1. Do  pracy  w  szkole  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.

2. W szkole na parterze jest  wyznaczone i  przygotowane izolatorium (m.in. wyposażone w
środki ochrony i płyn dezynfekujący).

3. W przypadku wystąpienia u ucznia/pracownika przebywającego w szkole niepokojących
objawów,  typu:  podwyższona  temperatura,  kaszel,  duszności,  należy  niezwłocznie
powiadomić rodziców (w przypadku ucznia) oraz odizolować ucznia/pracownika w miejscu
do tego przygotowanym (izolatorium). Uczniowi zostanie zmierzona temperatura. Uczeń do
czasu przyjazdu rodzica pozostanie pod opieką pielęgniarki szkolnej wicedyrektora/innego
wyznaczonego pracownika szkoły.

4. O  podejrzeniu  zakażenia  Dyrektor  powiadamia  Powiatową  Stację  Sanitarno  -
Epidemiologiczną w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ prowadzący
tel. 85 869 6330.

5. Wszelkie  działania  podejmuje  Dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  Powiatową  Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną i organem prowadzącym.

6. W  przypadku  potwierdzonego  zakażenia  COVID-l9  na  terenie  szkoły  powinny  zostać
zastosowane  zalecenia  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  dostępne  na
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus odnoszące się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/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.

8. W zaistniałej sytuacji konieczne będzie 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 odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie  pandemii w sytuacji  wystąpienia zakażenia na
danym terenie.

  
1.       Dyrektor,  za  zgodą  organu  prowadzącego  i  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  może  zawiesić  zajęcia  na  czas
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone
zdrowie  uczniów.  Zgoda  i  opinia,  o  których  mowa  mogą  być  wydane  także  ustnie,
telefonicznie,  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  lub  za  pomocą  innych



środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w
formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

 
a)  Zawieszenie  zajęć  może  dotyczyć  grupy,  oddziału,  klasy,  etapu  edukacyjnego,  w  zakresie
wszystkich  lub  poszczególnych zajęć.  W takim przypadku część  szkoły  pracuje  stacjonarnie  w
salach, a grupom będącym na kwarantannie będzie prowadzone kształcenie na odległość (edukacja
zdalna)

b) Zawieszenie zajęć stacjonarnych może dotyczyć całej szkoły na określony czas i wprowadzeniu
w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).  

2. O zawieszeniu zajęć Dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej.

1. Jedna  grupa  dzieci  powinna,  w  miarę  możliwości  organizacyjnych,  przebywać  w
wyznaczonej i stałej sali.

2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci
sami opiekunowie.

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

4. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej
niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci
powinna wynosić co najmniej 15m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia
pomieszczenia  przeznaczonego  na  zbiorowy  pobyt  dzieci  ulega  zwiększeniu  na  każde
dziecko o co najmniej 2m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może
być mniejsza niż 1,5 m².
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