
Regulamin  

organizacji funkcjonowania placówki w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem 

reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19 

w 

Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej “La Fontaine” w Warszawie 

 

 

 

§1 

Wstęp 
  

1. W celu zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania Szkoły w okresie 

epidemii COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się zmiany określone       

w niniejszym Regulaminie.  

2. Niniejszy regulamin uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Biura Edukacji m. st. 

Warszawy. 
 

 

§2 

Informacje dla rodziców 
 

1. Szkoła jako placówka oświatowa ma obowiązek zastosować się do wytycznych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących epidemii  

COVID-19 w zakresie, w jakim umożliwia jej to specyfika placówki, warunki lokalowe 

oraz infrastruktura.  

2. Szkoła zostanie otwarta 1 września 2021 roku przy uwzględnieniu wytycznych 

podmiotów wskazanych w §1 ust. 2. 

3. Do Szkoły przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. 

4. Rodzice, uczniowie oraz personel placówki mają obowiązek stosować się niniejszego 

regulaminu. 

 

§3 

Obowiązki rodziców 

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, rodzice 

są zobowiązani do przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia. 

2. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę nosa 

i ust w związku z obowiązkiem zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych placówki. 

3. Rodzice powinni przyprowadzać do Szkoły dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych. 

4. Zakazuje się posyłania dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

5. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek. 



6. Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny 

podkreślając, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

7. Rodzice powinni zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

8. Rodzice powinni zadbać o odpowiedni ubiór dziecka – dostosowany do warunków 

atmosferycznych, by uczniowie mogli spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. 

 

 

§4 

Zasady funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii COVID-19 

 

1. Od 1 września 2021r. placówka będzie świadczyć usługi edukacyjne oraz opiekuńcze   

w obowiązującym reżimie sanitarnym. 

2. Szkoła będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  

7.45 – 17.20 

3. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostanie ograniczone do niezbędnego 

minimum. Przy ewentualnych koniecznych kontaktach z takimi osobami zostaną 

zachowane dodatkowe środki ostrożności – dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek. 

4. Rodzice przyprowadzający dziecko są proszeni o niewchodzenie do budynku. 

5. Rodzice przyprowadzający uczniów z kl. CP będą mogli wejść do szkoły w okresie 

adaptacji (we wrześniu) przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności 

(zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego, 

wchodzenie w małych grupach). 

6. Uczniowie klas 0-III wchodzić będą wejściem głównym (od strony boiska). 

7. Uczniowie klas IV-VIII na teren szkoły wchodzą przez furtkę, okrążają budynek i 

wchodzą prosto do szatni (poziom -1) przez wejście od strony parkingu. 

8. Przed wejściem w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 rodzic podpisuje 

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.  

9. W przypadku zmiany danych wskazanych w oświadczeniu, Rodzic jest zobowiązany 

dokonać aktualizacji podanych danych.  

10. Po wejściu na teren placówki - w przedsionku - dziecko zostanie zobligowane do 

dezynfekcji rąk, po czym będzie mogło przejść do szatni. 

11. W placówce obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób chorych bądź 

wykazujących objawy choroby np. kaszel, katar, gorączka etc. 

12. Rodzice dzieci, u których katar jest objawem alergii, proszeni są o przedstawienie 

zaświadczenia lekarskiego. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym powietrzu, chyba że 

warunki atmosferyczne będą to uniemożliwiały.  

14. Dzieci w miarę możliwości będą spędzać przerwy na świeżym powietrzu. 



15. Sprzęty sportowe wykorzystane w zabawie są dezynfekowane na bieżąco przez personel 

sprzątający. 

16. Szkoła prowadzi zajęcia międzyoddziałowe w formie: zajęć językowych, zajęć 

opiekuńczych w świetlicy, kół zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych. 

 

§5 

Szczególne środki ostrożności 

 

1. O ile będzie taka potrzeba, wszyscy pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony 

osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostaną wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

3. Budynek placówki będzie codziennie dezynfekowany, ze szczególnym uwzględnieniem 

powierzchni często dotykanych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. 

4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy placówki mają obowiązek zakrywania ust           

i nosa w częściach wspólnych placówki. 

5. W placówce obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,  

a pracownicy są zobowiązani do ich przestrzegania. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów w tym temperatury 37,7 i 

powyżej, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci w przeznaczonym do tego 

pomieszczeniu aż do momentu przyjazdu rodziców. 

7. Rodzic, który zostanie poinformowany o złym samopoczuciu dziecka, jest zobowiązany 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Na tablicy informacyjnej znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

9. Ze względów bezpieczeństwa, dzieci zobowiązane są przynosić własne śniadanie.  

10. Dostawcy cateringu – dań obiadowych - zostają zobligowani do dostarczania posiłków 

dla klas IV-VIII w jednorazowych  pojemnikach i z jednorazowymi sztućcami. 

11. Obiad dla klas 0-III serwowany będzie w jadalni.  

12. Naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 

60 stopni lub wyparzane. 

13. Obiad dla klas IV – VIII serwowany będzie w salach lekcyjnych. 

14. Dzieci, które nie korzystają z cateringu szkolnego, powinny przynosić swoje obiady       

w termosach - nie będą miały możliwości podgrzania posiłku, powinny także mieć 

swoje sztućce. 

15. Uczniowie, którzy są odbierani ze szkoły przez rodziców, nie powinni przynosić do 

szkoły telefonów komórkowych. Pozostali uczniowie mają obowiązek zostawienia 

telefonu w swojej szafce w szatni. Telefony nie będą deponowane u pana Darka.  



16. Uczniowie, którzy mają zgodę na samodzielne opuszczenie placówki w miarę 

możliwości, są proszeni o opuszczenie szkoły bezpośrednio po zakończonych zajęciach. 

 

§6 

Obowiązki nauczyciela 

 

1. Nauczyciel ma za zadanie wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Nauczyciel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

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

sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, nauczyciel zadba o ich systematycznie 

dezynfekowanie. 

3. Nauczyciel powinien po skończonych zajęciach zdezynfekować klawiaturę komputera. 

4. Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz 

na godzinę dydaktyczną. 

5. Nauczyciel ma obowiązek zadbania, by dzieci myły ręce w następujących sytuacjach: 

a) Po przyjściu do placówki; 

b) Przed i po posiłkach; 

c) Po skorzystaniu z toalety; 

d) Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; 

e) Innych sytuacjach wymagających mycia rąk. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego przeprowadzania instruktażu właściwego 

mycia rąk. 

7. Nauczyciel ma obowiązek przypominania uczniom o konieczności zakrywania nosa         

i ust w przestrzeni wspólnej (szatni, na korytarzu, w sekretariacie). 

 

 

 


