
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr4/ 2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W WĄGROWCU 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4                                

w Wągrowcu w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1), pkt 2), 3) I 4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) ustala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu w 

roku szkolnym 2020/2021, którego treść stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2019/./2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu z Dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej 

Nr 4 w Wągrowcu w roku szkolnym 2020/2021 

 

Regulamin funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu w roku szkolnym 2020/2021 

 

§ 1 

1. Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu w roku szkolnym 

2020/2021 zwany dalej „Regulaminem” powstał na podstawie: 

1) art. 68 ust. 1 pkt 1), pkt 2), 3) I 4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) zwanej dalej „Prawo oświatowe”  

2) § 2 Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 

ze zm.) zwanego dalej „Rozporządzenie bhp” 

3) Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej zwanych dalej „Wytycznymi”. 

2. Poprzez użyte w Regulaminie słowa należy rozumieć: 

1) Szkoła – Szkołę Podstawową nr 4 w Wągrowcu, 

2) Dyrektora – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu, 

 

§ 2 

1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                     

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                          

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku 

szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

1) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

2) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

3) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 

Osoby z zewnątrz przebywające na ternie szkoły muszą: 

1) uzyskać zgodę Dyrektora na pobyt na trenie szkoły, 



 

2) być zdrowe tj. bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i nie mogą przebywać na kwarantannie, nie zamieszkiwać z 

osobami przebywającymi na kwarantannie, 

3) stosować środki ochronny w postaci osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych 

lub dezynfekcji rąk. 

 

§ 3 

Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez kontakt 

telefoniczny z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

 

§ 4 

1. Szkoła posiada termometry bezdotykowe w celu systematycznego monitorowania 

temperatury dzieci i dorosłych przebywających na terenie szkoły. 

2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do codziennego pomiaru temperatury dziecka przed 

wyjściem do szkoły.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium pokój nr 212 ) lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, a rodzić lub osoba 

przez niego upoważniona zobowiązany jest dziecko odebrać ze szkoły w terminie nie 

dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia zapewniając dziecku własny środek 

transportu. 

 

§ 5 

1. Osoby przebywające na terenie Szkoły, w tym uczniowie zachowują dystans. 

2. W miejscach wspólnych dla wielu klas, w tym w szczególności na korytarzach 

szkolnych, podczas apelów, w bibliotece szkolnej, w świetlicy, w sekretariacie,                    

w pokoju psychologa i pedagoga, zobowiązuje się wszystkich do zasłaniania ust i 

nosa. 

3. Na korytarzach szkolnych obowiązuje ruch prawostronny zgodnie ze wskazówkami 

usytuowanymi na podłogach. 

4. Uczniowie zostają podzieleni klasami na dwie grupy, które wchodzą osobnymi 

wejściami. Grupa nr 1 wchodzi do szkoły i wychodzi z niej wejściem zachodnim, a 

grupa nr 2 wchodzi do szkoły i wychodzi z niej wejściem bocznym. 

5. Ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, a na terenie boiska 

zobowiązuje się uczniów do przebywania w wyznaczonych dla ich klasy sektorze. 

 

§ 6 

1. W Szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 



 

2. Usuwa się przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

czyści się lub dezynfekuje w miarę możliwości po każdych zajęciach bądź dniu zajęć. 

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

4. Zobowiązuje się nauczycieli do wietrzenia sale, części wspólne (korytarze)                        

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

§ 7 

1. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. 

2. Zabrania się wymiany przyborami szkolnymi pomiędzy uczniami. 

 

§ 8 

1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, przerwy w zajęciach 

organizuje się w ten sposób, aby odbywały się one w innych godzinach niż przerwy 

dla klas IV-VIII. 

2. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę 

możliwości należy promować zajęcia z wychowania fizycznego w otwartej przestani             

( boisko, orlik, pobliski las, OSiR).  

4. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel dopilnuje, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka zobowiązani są 

do o regularnego czyszczenia (prania lub dezynfekcji) zabawki, rzeczy.  

 

§ 9 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

2. Przy wejściu do świetlicy oraz przy biurku nauczyciela umieszcza się środki do 

dezynfekcji, z których zobowiązuje się korzystać wszystkich wchodzących                         

i przebywających w świetlicy. 

3. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

 

 

 



 

§ 10 

1. Uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 4 przebywające w  budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1  w Wągrowcu zobowiązane są do przestrzegania 

tamtejszego regulaminu.  

 

§ 11 

1. Pracownicy niepedagogiczni powinni ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia odpowiednio 

zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

3. Z biblioteki szkolnej korzystają uczniowie w wyznaczonych do tego terminach                      

i godzinach. Przed wejściem do biblioteki umieszcza się środek dezynfekujący dłonie, 

do korzystania z którego zobowiązuje się każdego wchodzącego. 

4. Przy zwrocie książki i innych materiałów zachowuje się okres 2 dni kwarantanny dla 

książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 

§ 12 

1. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 

uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia 

2. Zasady wprowadzenia w Szkole hybrydowego nauczania lub nauczania zdalnego 

wprowadza Dyrektor odrębnym zarządzeniem po wyrażeniu zgody przez organ 

prowadzący oraz przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. 

 

§ 13 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 

2021 r. 

 


