
Regulamin pobytu dzieci klas 1-3 

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca 

w Warszawie ul. Bartnicza 2 

Na podstawie: Wytycznych GIS, MZ i MEN  z dnia 15 maja 2020 r. dla edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Spis treści: 

1. Organizacja opieki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99. 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

3. Żywienie. 

4. Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

5. Postanowienia końcowe. 

Organizacja opieki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 

1. Zajęcia opiekuńcze organizowane są w godzinach 7.00-17.00. 

2. Do SPS nr 99 mogą uczęszczać wyłącznie dzieci w pełni zdrowe: bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Na zajęcia opiekuńcze przyjmowane są dzieci zgłoszone przez rodziców  

z wyprzedzeniem 2 dni roboczych i po potwierdzeniu przez przedstawiciela placówki 

możliwości zaopiekowania się dzieckiem w danym okresie.  

4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie z uwzględnieniem aktualnej 

sytuacji kadrowej. Dopuszcza się zastępstwa w przypadku zwolnień lekarskich 

pracowników. 

6. Minimalna powierzchnia przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali 

nie jest mniejsza niż 4 m
2
 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

7. W sali, której przebywa grupa, nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można 

skutecznie wyprać lub zdezynfekować (np. gier planszowych, książeczek, pluszowych 

i materiałowych zabawek, elementy z kącika przyrody, dywanów). Przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze) po użyciu są czyszczone i dezynfekowane. 

8. Zabrania się przynoszenia do placówki oraz zabierania z niej przedmiotów lub 

zabawek. 

9. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, również podczas przebywania w nich 

dzieci z opiekunem. 

10. Dziecko do szkoły jest przyprowadzone i odbierane przez osoby zdrowe. 

11. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

zakazuje się przyprowadzenia dziecka do placówki. 

12. Do pierwszego pomieszczenia, tzw.  Przedsionka wchodzi jednorazowo tylko1dziecko 

z 1 swoim opiekunem, który zobowiązany jest zachować dystans społeczny z 

pracownikami placówki (min. 1,5m). 

13. Dorosły i dziecko zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem bezpośrednio po 

wejściu do budynku oraz mieć zasłonięte usta i nos zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

14. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę na czas drogi do szkoły oraz, jeśli uważają to  

za konieczne, także na czas pobytu w placówce. 

15. Do szatni oraz do sal rodzice nie wchodzą. 



16. Zanim dziecko rano wejdzie do pomieszczeń placówki ma mierzoną temperaturę 

termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika lub pielęgniarkę. 

Graniczną dopuszczalną temperaturą ciała do przyjęcia dziecka do placówki  

jest 37,5 st.C. 

17. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a rodzice będą powiadomieni 

w trybie natychmiastowym w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

18. Zachowana jest zasada szybkiej komunikacji wychowawców grupy z 

rodzicami/opiekunami dziecka na dotychczasowych zasadach.  

19. Wszystkie osoby trzecie i zdrowe przebywające w placówce zachowują wszelkie 

środki ostrożności (zasłaniają usta i nos, noszą rękawiczki jednorazowe, dezynfekują 

ręce). 

20. Dzieci pod opieką nauczycieli będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie boisk szkolnych przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.  

Zabrania się wyjścia poza teren szkoły, boiska szkolnego.  

21. Zabrania się korzystania z placu zabaw (także pod opieką rodziców). 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń 

 

1. Przy wejściu do SPS nr 99, w salach oraz toaletach znajdują się środki do dezynfekcji 

dłoni. W widocznych miejscach umieszczone są informacje i ulotki o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe. 

2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu. Obowiązkowo mają zasłonięte 

usta i nos. 

3. Wszyscy pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

4. Dzieci myją ręce mydłem co najmniej: po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, 

każdorazowo po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza. 

5. Monitoruje się codziennie prace porządkowe w obrębie:  

- ciągów komunikacyjnych 

- powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, blatów w salach 

 i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Przy dezynfekcji  przestrzega się: 

- zaleceń producentów środków dezynfekcji, 

- czasu dezynfekcji niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  

i przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

chemicznych. 

7. Personel zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi GIS. 

8. Toalety są na bieżąco dezynfekowane. 

Żywienie 

1. Rodzice zaopatrują dziecko w odpowiednią porcję napojów i II śniadanie w 

wyraźnie oznaczonych imieniem dziecka pojemnikach. 

2. Żywienie odbywa się na nowych zasadach. 

3. Obiady pakowane są hermetycznie w jednorazowe pojemniki i przynoszone ze 

stołówki przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika do sali lekcyjnej.  

 

Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19 

 



1. Pracownicy SPS nr 99 są poinformowani, że w przypadku wystąpienia u nich 

objawów choroby nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112. Zawiadamiają o 

zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. W miarę możliwości sporządza się listę osób 

mających z danym pracownikiem kontakt w minionych dniach. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

sugerujących zakażenie korona wirusem należy pracownika niezwłocznie odsunąć od 

pracy. Obszar, w którym przebywał i poruszał się należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. 

3. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażeniem lub po otrzymaniu informacji o 

zachorowaniu niezwłocznie powiadamia się organ prowadzący według 

obowiązującego schematu i procedur. Należy wstrzymać przyjmowanie nowych grup 

dzieci oraz stosować się ściśle powydawanych poleceń i instrukcji. 

4. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o przypadkach 

zachorowań (lub nawet podejrzeń o nie) dziecka lub osoby mającej kontakt z 

dzieckiem, które uczestniczy w zajęciach opiekuńczych w placówce. 

Postanowienia końcowe 

Regulamin może być modyfikowany zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, KO, BE lub 

organu prowadzącego SPS nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie. 

Załączniki: 

1. Deklaracja rodziców o potrzebie uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze. 

2. Oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia dziecka. 

3. Procedura na wypadek wystąpienia potwierdzonego zakażenia koronawirusem 

 lub zachorowaniem na COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


