
Regulamin funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni  

w czasie zagrożenia epidemicznego  

w związku z emisją wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

I. Podstawa prawna 

 

• 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.), 

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

59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.), 

•   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

II. Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w czasie 

trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Niniejszy Regulamin jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są 

kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III. Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie: 

• sposobów funkcjonowania placówki 

• obowiązków Dyrektora, personelu placówki, rodziców/opiekunów dzieci 

 

IV. Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, wychowanków, a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.  

 

 

V. Ustalenia początkowe 

 



Placówka będzie świadczyć usługi w godzinach 7.00-17.00 

 

W placówce realizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne. Ze 

względu na potrzebę ograniczenia przebywania w placówce osób z zewnątrz zajęcia 

dodatkowe  nie będą się odbywać. 

 

Nadal będzie realizowane nauczanie zdalne. 

 

VI. Kryteria przyjęcia dziecka do Placówki 

 

Wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w grupie może przebywać do 12 dzieci. 

W pierwszej kolejności z pobytu w Placówce powinny skorzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają więc dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Zadaniem rodzica spełniającego kryteria i chcącego przyprowadzić dziecko do placówki jest 

telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym Dyrektora Placówki.  

 

Bez wcześniejszego poinformowania Dyrekcji o decyzji powrotu dziecka do placówki nie ma 

możliwości przyjęcia dziecka do placówki. 

 

Decyzję o możliwości przyprowadzenia dziecka do Placówki podejmuje Dyrektor opierając 

się na danych środowiskowych zebranych od opiekunów.  

 

Dyrekcja ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do Placówki m.in. ze względu na brak miejsc, 

niespełnianie przez rodziców kryteriów przyjęcia dziecka do placówki czy wymogów 

zdrowotnych dziecka lub opiekuna.  

 

Brak dostarczenia Ankiety i potrzebnych Oświadczeń jest także równoznaczne z 

nieprzyjęciem dziecka do placówki.  

 

Rodzice dzieci nieprzyjętych do placówki ze względu na ograniczony limit miejsc zostaną o 

tym fakcie powiadomieni mailowo lub telefonicznie.  

 

VII. Najważniejsze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla placówek 

 

• Przy wejściu do budynku umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk.   

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszenie dla pracowników plakatów 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

– instrukcje. 

• Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji 

placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup 

zorganizowane będzie tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Sprzęt, 

którego nie można zdezynfekować na placu zabaw lub boisku, oznaczony zostanie 

taśmą zabezpieczającą przed używaniem. 

• Zapewniony zostanie sprzęt i środki oraz monitorowane będą codzienne prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 



komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub 

innych sprzętów przez dziecko będą one zdezynfekowane.  

• Przygotowane zostaną procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia 

zakażenia w placówce i skutecznie zapoznani z nimi zostaną pracownicy.  

• Dzieci będą mieć mierzoną temperaturę przed wejściem do placówki, później jeszcze 

w ciągu dnia. 

• W miarę możliwości w zajęcia nie angażowane będą osoby powyżej 60. roku życia, a 

także unikana będzie rotacja opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

• Wyznaczone i przygotowane zostanie (m. in. wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

• W łatwo dostępnym miejscu umieszczone zostaną potrzebne numery telefonów do: 

organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

• Przygotowana zostanie ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami ( telefoniczna) 

• Jeśli zajdzie taka konieczność lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić 

przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2.  

• W kuchni dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, naczyń i sztućców 

wielokrotnego użytku. 

• Z sali usuwane będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory 

sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą one systematycznie dezynfekowane. 

• Wprowadzony zostanie zakaz przynoszenia zabawek 

• Rezygnacja z mycia zębów w placówce. 

• Co najmniej raz na godzinę sala, w której organizowane będą zajęcia będzie 

wietrzona.   

• Będzie zwracana uwaga na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. 

• Praca będzie tak organizowana, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą różnych grup.  

• Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki 

 

VIII. Wprowadzone procedury dostępne w oddzielnych dokumentach 

 

- Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego  

w związku z emisją wirusa SARS-CoV-2 (COVID – 19) - Zakres stosowania dotyczy 

wszystkich pracowników placówki, wychowanków placówki, a także rodziców/opiekunów 

prawnych wychowanków placówki. 

- Procedury BHP, które dotyczą wszystkich pracowników placówki.  

- Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem bądź zachorowania na 

COVID-19 pracownika lub dziecka. 



- Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów, powierzchni i zabawek 

- Zasady przebywania osób trzecich w Placówce 

- Zasady korzystania z placu zabaw w czasie stanu epidemicznego 

 

 

 

 

 


