
Załącznik nr 3/21 
 

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
im. J. Korczaka w Komornikach w roku szkolnym 2021/2022 w czasie epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
 

 
1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i 

opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie 
lub mailowo w sekretariacie szkoły. 

2. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych. 
3. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi 

wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce. 
4. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 
5. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być 

organizowane wyłącznie w piątki po zakończeniu zajęć szkolnych. 
6. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są 

przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi. 
7. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz 

zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu 
8. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć 

jednorazowe rękawice ochronne. Osoby trzecie wchodzą do szkoły zgodnie z procedurą 
Wchodzenie osób z zewnątrz na teren szkoły. 

9. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 
10. Jedynym wejściem do szkoły dla oddziału przedszkolnego – klasy „0”  jest wejście „B”. 
11. Przed wejściem do budynku dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. 
12. Każdy uczeń po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekowania rąk. 
13. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych (bawialnia, korytarze, szatnie, 

wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby 
oraz założyć maseczkę . W wyjątkowej sytuacji, kiedy na tzw. „bawialni” będzie mała ilość 
dzieci,  uczeń nie będzie musiał zasłaniać twarzy. Na lekcjach maseczki nie obowiązują. 

14. Rodzice nie mają możliwości wejścia do szkoły, odprowadzają dzieci do drzwi ( wejście „B”) i 
czekają na wejście dziecka do budynku. 

15. Po wejściu do szkoły, dziecko  pod opieką pracownika szkoły przechodzi do szatni, 
samodzielnie rozbiera się i udaje się do tzw. ”bawialni” lub sali lekcyjnej. 

16.  W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk. 
17. O godz.7.30 uczniowie przechodzą z wychowawcą  do swojej sali lekcyjnej, w której będą 

przebywały do godziny 15.00. 
18.  Po godzinie 15.00, w przypadku znacznie mniejszej ilości uczniów  przebywających na 

oddziale przedszkolnym  dopuszcza się łączenie grup  z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
19. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00 (dwie grupy) i o 8.30 (kolejne dwie 

grupy). 
20. W czasie pobytu w sali lekcyjnej, dzieci będą realizowały podstawę programową, zachowując 

zasady bezpieczeństwa oraz wskazania epidemiologiczne. 



21. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć , zajęć z 
wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie 
szkoły. 

22. W trakcie zajęci dydaktycznych uczniowie siedzą na stałych, wyznaczonych miejscach, 
korzystają tylko z osobistych przyborów szkolnych. 

23. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach. W 
miarę możliwości będą organizowane zajęcia integracyjne  z  zachowaniem dystansu 
społecznego. 

24. Wychowawcy dbają o przestrzeganie przez dzieci ogólnych zasad  higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

25. W łazience oraz  w szatni,  jednocześnie  będą mogli przebywać tylko uczniowie jednej grupy. 
26. W szatni  jednocześnie  będą mogli przebywać tylko uczniowie jednej grupy. W sytuacji kiedy 

dzieci przychodzą do szkoły lub  idą do domu  w szatni mogą przebywać uczniowie  z różnych 
grup pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego. Dzieci w szatni przebywają w środkach 
ochrony osobistej. 

27.  Dziecko nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek oraz książek. 
28.   Sala lekcyjna oraz bawialnia będą wietrzone  co najmniej 1 x godzinę. 
29.  W sali lekcyjnej nie będzie przedmiotów oraz sprzętu,  którego nie można zdezynfekować. 
30. Uczniowie oddziału przedszkolnego  korzystają  z placu zabaw oraz tzw.                     „ogródka” 

jeżeli  nie będą one zajęte  przez innych uczniów naszej szkoły. 
31. Do szkoły nie będą zapraszane firmy zewnętrzne, zawieszona jest organizacja imprez oraz 

wycieczek. 
32. Odbiór dzieci będzie możliwy po zakończeniu zajęć dydaktycznych, czyli od godz. 13.00 /13.30 

( w zależności od grupy). Ze względu na zaistniałą sytuację w miarę możliwości prosimy o 
odbiór dzieci po zakończeniu zajęć. 

33. Rodzic/opiekun zgłasza chęć odbioru dziecka przez domofon, podając imię i nazwisko oraz 
przypisany numer. 

34. Wywołany uczeń  pod opieką  pracownika szkoły  udaje się do szatni, gdzie samodzielnie 
ubiera się, a następnie jest odprowadzany do drzwi wyjściowych. Rodzic/opiekun odbiera 
dziecko od dyżurującej przy wyjściu Pani woźnej. 

35. Jeżeli w ciągu dnia dziecko przejawia symptomy chorobowe niezwłocznie jest kierowane do 
pielęgniarki szkolnej, która informuje rodziców o konieczności odbioru dziecka. 

36. Wychowawcy oddziału przedszkolnego w przestrzeniach wspólnych oraz pokoju 
nauczycielskim zachowują dystans społeczny 

37. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce 
przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych. Posiłki uczniowie jedzą przy 
stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas. 

38. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele 
wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce. 

39. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny 
dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

40. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie 
spożywającej posiłek. 

 
 



 
Regulamin i harmonogram spędzania przerw międzylekcyjnych w oddziale przedszkolnym. 

1. Przerwy w oddziale przedszkolnym reguluje wychowawca i dostosowuje je do potrzeb  
uczniów oraz planu zajęć. 

2. Przed rozpoczęciem przerwy  obowiązkiem ucznia będzie umycie rąk. 
3. W wolnym czasie od zajęć uczniowie mogą spędzać czas przy swoich stolikach : np. rysując, 

kolorując, tworząc własnego pomysłu  prace plastyczno-techniczne  ( nie zmieniają miejsca). 
4. W wolnym czasie od zajęć uczniowie mogą korzystać z zabawek będących na wyposażeniu 

sali. Będą to  przedmioty, które można zdezynfekować. 
5. W wolnym czasie od zajęć uczniowie wychodzą na świeże powietrze (zabawa na placu zabaw, 

boisku szkolnym,  zabawy w ogródku przy oddziale przedszkolnym). 
6. Wychodząc ze szkoły uczniowie ustawiają się jeden za drugim lub idą obok siebie w parach ale 

nie trzymają się za ręce. 
7. Wychodząc na świeże powietrze w szatni znajduje się tylko jedna klas. 
8. W szatni, pod opieką wychowawcy  uczniowie  przebierają  się samodzielnie. 
9. Na placu zabaw / ogródku /boisku uczniowie oddziału przedszkolnego nie łączą się z innymi 

uczniami naszej szkoły. 
10. Po powrocie do szkoły oraz po zakończeniu przerwy uczniowie myją ręce. 
11. Przed wyjście na bawialnie uczniowie mają obowiązek umyć ręce. 


