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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 12/2022 
Dyrektora ZSP w Rewalu 
z dnia 07.04.2022r. 

 

Regulamin organizacji pracy 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Rewalu 

 
z uwzględnieniem wytycznych  zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS      
z dnia  z dnia 04  kwietnia  2022 r. dla  szkół,  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                                            
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na 

terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Rewalu  oraz rodziców i uczniów. 
2. Celem regulaminu  jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego na  terenie Szkoły  i Przedszkola w                        
Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Rewalu. 

3. Regulamin  określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić 
dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły i przedszkola 
zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

 

II. OGÓLNE ZASADY DLA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

 

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz 
uczniów.  

Higiena  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia 
uczniów. 
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III. ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP 

Organizacja zajęć w szkole i przedszkolu  dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 

 

1. Do szkoły i przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko  bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej.  

2. Rodzice przyprowadzający dzieci klas młodszych i przedszkolne przebywają,  
wyznaczonej strefie wspólnej dla rodziców z zachowaniem następujących zasad: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dzieci i uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 

 Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się do szkoły                               
i przedszkola, codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny                      
i psychiczny dziecka. 

 Opiekunowie są zobowiązani do  przestrzegania  zasad związanych                                                          
z bezpieczeństwem zdrowotnym opisanych w niniejszym  regulaminie .  

 

3. Rekomenduje się, aby dzieci i uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły 
myli ręce wodą z mydłem. 

4. Ogranicza się  przebywanie  w szkole osób z zewnątrz( do sekretariatu może wejść osoba 
bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Wszystkie osoby  są  zobowiązane do 
przestrzegania regulaminu , w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

5. Rodzice zobowiązaniu są do przekazania wychowawcy klasy  aktualnych numerów  
telefonów w celu zapewnienia szybkiej  komunikacji  ze szkołą. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
bądź chorobę zakaźną, dokonuje pomiaru temperatury, odizolowuje  dziecko/ucznia                          
w izolatce i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

7. W ciągu dnia w szkole uczniowie nadal korzystają z wyznaczonych  stref przebywania i 
korzystają z wejść/wyjść do szkoły dla nich przeznaczonych  

8. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem, piciem 
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9. Do szkoły i przedszkola dzieci i uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych 
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.  

10. Nadal ograniczeniu podlegają kontakty   personelu kuchennego i pracowników 
administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

11. W szkole dzieci/uczniowie we wskazanych dniach i godzinach mogą  korzystać                                                                            
z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  

12. W przypadku wzrostu zachorowań dopuszcza się możliwość wprowadzenia nakazu 
stosowania maseczek ochronnych w częściach wspólnych. 

 

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 
uczniów), zachowały higienę rąk(korzystanie ze stacji dezynfekujących . 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po 
 powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne 
czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 

3. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

5. W szkole stosuje środki do dezynfekcji powierzchni, przestrzega się zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji w zakresie wietrzenia  
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie/dzieci  nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również 
instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                         
w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 
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Gastronomia 

 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone 
na spożycie ciepłych posiłków) w szkole  zapewnia się warunki higieniczne wymagane 
przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków  odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby 

zakaźnej u pracowników 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 
zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 
konieczność wzywa pomoc medyczną.  

3. W przypadku wystąpienia zakażenia natychmiast  przeprowadza się  dodatkowe 
sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin  bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego 

zarządzenia w tym zakresie. 
2. Regulamin  obowiązuje do odwołania. 
3. Treść regulaminu  zamieszcza się na stronie internetowej. 
4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

procedurze, dostosowując zapisy do aktualnie obowiązujących przepisów i 
wytycznych MZ, MEiN , GIS  

 


