
Regulamin funkcjonowania SSP 26 STO im. Jigoro Kano w Warszawie 

w trybie stacjonarnym, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, 

opracowany na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 10 lutego 2022 r. 

 

 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły w trybie stacjonarnym mogą uczęszczać uczniowie bez objawów 

chorobowych, m.in. wskazujących na infekcję dróg oddechowych, posiadający 

temperaturę ciała poniżej 37,4ºC, bez problemów gastrycznych (biegunka) oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji pod tym samym adresem zamieszkania. Z tych 

samych względów niedopuszczalny jest udział w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych 

uczniów, którym podano leki posiadające działanie przeciwgorączkowe w ciągu 

12 godzin przed przyjściem do szkoły. 

2. Każdorazowo po zakończeniu zajęć w trybie zdalnym i przed rozpoczęciem zajęć 

w trybie stacjonarnym wszyscy rodzice obowiązkowo wypełniają oświadczenie na temat 

stanu zdrowia dzieci i pozostałych domowników w ciągu ostatnich 14 dni. Brak  

oświadczenia uniemożliwia uczestniczenie ucznia w zajęciach. Szkoła nie zapewnia 

w takiej sytuacji zajęć w trybie zdalnym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

3. Każdorazowo po zakończeniu zajęć w trybie zdalnym i przed rozpoczęciem zajęć 

w trybie stacjonarnym nauczyciele i inni pracownicy szkoły wypełniają oświadczenie 

na temat swojego stanu zdrowia i pozostałych domowników w ciągu ostatnich 14 dni. 

Brak oświadczenia uniemożliwia podjęcie pracy i stanowi naruszenie obowiązków 

pracowniczych. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 i 3, składane jest ponownie, każdorazowo 

po nieobecności dziecka w szkole lub pracownika szkoły dłuższej niż 4 dni. 

5. Rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do poinformowania szkoły 

w sytuacji uzyskania informacji, że którykolwiek z ich domowników jest chory 

na COVID-19. 

6. W przypadku informacji, o której mowa w pkt. 5 powyżej, niezależnie od decyzji 

sanepidu, Dyrektor Szkoły może wyłączyć czasowo ucznia lub pracownika, którego 

to dotyczy, z zajęć stacjonarnych. Okres czasowego wyłączenia z zajęć nie będzie 

dłuższy niż obowiązujący okres izolacji zalecany przez organy państwowe, chyba że 

u ucznia lub pracownika będą się utrzymywały lub pojawią się objawy chorobowe 

typowe dla COVID-19. 

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wykonania pomiaru temperatury ciała dziecka 

oraz swojej przed wyjściem z domu w celu udania się do szkoły. Pracownicy szkoły 

zobowiązani są do wykonania pomiaru temperatury ciała przed opuszczeniem domu 

w celu udania się do szkoły. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 

37,4ºC uczeń lub pracownik powinien pozostać w domu. 

8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych, m.in. wskazujących na infekcję dróg 



oddechowych, posiadających temperaturę ciała poniżej 37,4ºC, nieposiadających 

problemów gastrycznych (biegunki). W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz 

uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej. 

9. Uczeń oraz rodzic/opiekun wchodzący do budynku szkoły jest zobowiązany 

do dezynfekcji rąk, a uczeń (w przypadku klas 5-8) także założenia maseczki ochronnej 

zakrywającej usta i nos do momentu wejścia do klasy i rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. 

10. Uczniowie dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji publicznej zobowiązani są 

do używania maseczek ochronnych zakrywających nos i usta podczas drogi do szkoły 

i ze szkoły, jeżeli są takie zalecenia władz państwowych. 

11. Uczniowie z klas 1-8 wchodzą do budynku szkoły bez asysty rodziców/opiekunów. 

12. Odbiór uczniów przez rodziców/opiekunów z klas 1-4 na terenie szkoły odbywa się bez 

zbędnej zwłoki, w maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos, przy zachowaniu 

obowiązku dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu. Rodzic/opiekun niestosujący się 

do zaleceń, będzie poproszony o opuszczenie terenu szkoły, do czego zobowiązany jest 

się niezwłocznie zastosować. Osoby naruszające zalecenia mogą otrzymać czasowy 

zakaz wejścia na jej teren. 

13. Odbiór uczniów ze szkoły przez rodziców/opiekunów z klas 5-8 odbywa się bez 

wchodzenia rodziców/opiekunów do budynku szkoły. 

14. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do stosowania środków 

ochronnych zasłaniających usta i nos, dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych 

rękawiczek ochronnych oraz zachowania dystansu. Osoba niestosująca się do zaleceń, 

zostanie poproszona o opuszczenie terenu szkoły, do czego zobowiązana jest się 

niezwłocznie zastosować. 

15. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przekazania szkole aktualnego numeru telefonu 

oraz adresu email, pod którym będą dostępni, w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej 

komunikacji. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu email należy 

niezwłocznie go zaktualizować. 

16. Szkoła zastrzega sobie prawo do codziennego wykonania uczniowi pomiaru temperatury 

termometrem bezdotykowym, oceny jego stanu zdrowia, prowadzenia rejestru stanów 

podwyższonej temperatury oraz prowadzenia rejestru rodziców/opiekunów 

wchodzących do budynku szkoły. 

17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (temperaturę ciała powyżej 37,4ºC) 

lub kaszel, a także w przypadku wystąpienia u ucznia problemów gastrycznych, uczeń 

będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

a przedstawiciel szkoły niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o koniecznośc i 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W takiej sytuacji 

rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

18. W miarę możliwości zorganizujemy pracę szkoły tak, aby umożliwić zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach 

wspólnych. Uczniowie podczas kontaktu z nauczycielem lub pracownikiem szkoły 

powinni zachować zalecany dystans. 

19. Obowiązują ogólne zasady higieny. Wszyscy zwracamy uwagę na częste mycie rąk. 



20. Uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

22. Sale i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

23. W trakcie przerw międzylekcyjnych i po zajęciach szkolnych stoliki, krzesła, klamki, 

urządzenia wc, szafki w szatniach itp. będą w miarę możliwości dezynfekowane. 

24. Uczniowie klas 5-8 są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną podczas 

przebywania w częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, schody, szatnia, strefa 

wypoczynku, toalety, stołówka przed wydaniem i po zjedzeniu posiłku). 

25. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

podczas przerw. Wchodząc do budynku szkoły, uczniowie mają obowiązek 

zdezynfekowania rąk. 

26. W sytuacji, gdy uczeń lub pracownik szkoły nie będzie miał przy sobie maseczki 

ochronnej, jednorazowe maseczki ochronne będą dostępne odpłatnie w sekretariacie 

szkoły. 

27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe będą ograniczone 

do minimum. 

28. Działania programowe szkoły, takie jak: wyjścia na zajęcia poza szkołą, np. Zamek 

Królewski, teatr, Centrum Nauki Kopernik, zajęcia na basenie, wyjazdy klasowe, 

imprezy typu Jesienny Liść czy kiermasz adwentowy, będą każdorazowo 

dostosowywane do panującej sytuacji epidemicznej. Zasady na jakich prowadzone są 

ww. działania określa Dyrektor Prefektury. 

29. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

30. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

31. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody, używając tylko własnej butelki. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

32. Przy wejściu do budynku szkoły oraz w wybranych miejscach na terenie budynku szkoły 

znajdują się dyspensery ze środkiem dezynfekującym oraz instrukcje jego użycia. 

33. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

34. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące na teren szkoły, mają 

obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia 

ust i nosa maseczką. 

35. Codzienne prace porządkowe będą wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 



komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

36. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamieszczona jest informacja o zasadach 

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

dezynfekcji. 

37. Przy wyjściu z terenu szkoły udostępniony jest pojemnik do wyrzucania zużytych 

maseczek i jednorazowych rękawiczek ochronnych. 

 

 

Gastronomia 

 

38. Wydawanie posiłków obywać się będzie w formule zmianowej. 

39. Korzystanie z posiłków będzie się odbywać w miejscach do tego przeznaczonych, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne. Zgodnie z zaleceniami 

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, przy zmianowym wydawaniu posiłków, blaty, 

stoły, poręcze i krzesła będą dezynfekowane po każdej grupie. 

40. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 

41. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w rękawiczkach jednorazowych oraz 

ze środkami ochrony ust i nosa. 

42. Uczeń spożywający własny posiłek powinien to czynić w jednym miejscu i w tym czasie 

nie prowadzić rozmów z innymi uczniami. Zabrania się chodzenia po terenie szkoły 

podczas spożywania posiłku. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, ich rodziców oraz 

pracowników szkoły 

 

43. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, które nie mają objawów 

chorobowych, m.in. wskazujących na infekcję dróg oddechowych, posiadający 

temperaturę ciała poniżej 37,4ºC, bez problemów gastrycznych (biegunka) oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji pod tym samym adresem zamieszkania. 

44. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 u ucznia lub nauczyciela będziemy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego , 

z zastrzeżeniem pkt. 6. 

45. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 u któregokolwiek z domowników 

ucznia uczeń, którego to dotyczy, może wrócić do szkoły po upływie 5 dni od dnia 

zakończenia izolacji przez domownika. W sytuacji potwierdzonego zakażenia  

COVID-19 u któregokolwiek z domowników rekomendujemy pilne wykonanie uczniowi 

testu PCR lub antygenowego na obecność wirusa i poinformowanie o jego wyniku 

szkoły. 

46. Dyrektor, w porozumieniu z Zarządem Organu Prowadzącego, może zmienić tryb 

organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności może przejść 



na zmianowy lub zdalny tryb nauczania. 

47. Częściowy lub całościowy zdalny tryb nauczania może zostać wprowadzony zarówno 

dla jednej klasy, kilku klas, jak i dla całej szkoły. Decyzja taka będzie podejmowana 

na podstawie oceny ryzyka po wystąpieniu przypadku podejrzenia zakażeniem 

lub zakażenia COVID-19, zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

lub ministerstwa edukacji i nauki. 

 

 

Inne rozwiązania 

 

48. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładać będą bardziej restrykcyjne 

zasady postępowania niż nałożone niniejszym Regulaminem, stosować się należy 

do takich przepisów prawa. 


