
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 
Dyrektora nr 23/2020  Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 9 z dnia 28.08.2020 

 

 

Regulamin przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 w 
trakcie epidemii COVID-19. 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 
(art.30b upo) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 
 

1. Na terenie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu przebywać mogą tylko i 
wyłącznie: 

• Pracownicy ZSP9 
• Uczniowie ZSP9 
• Inne osoby po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem ZSP9  

Każdorazowe wejście na teren ZSP9 osoby nie będącej pracownikiem ww. placówki wymaga zgody 
dyrektora i wcześniejszego umówienia się. 

2. W czasie przebywania na terenie ZSP9 obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ustalone przez dyrektora i opisane poniżej oraz zawarte w Procedurze  
bezpieczeństwa oraz organizacji pracy placówki w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące 
w  Szkole Podstawowej nr 93 w Poznaniu. 

 
3. Do placówki przyprowadza dziecko i odbiera, tylko jeden rodzic/opiekun, bez objawów chorobowych. 

 
4. Podstawową formą komunikacji między pracownikami ZSP9, a rodzicami/opiekunami prawnymi jest 

e dziennik Librus.  
 

5. Zasady zachowania w czasie wchodzenia do szkoły: 
• Uczniowie: 

- wchodząc do szkoły zakrywają usta i nos maseczkami – kl. IV-VIII, 
- po wejściu do przedsionka dezynfekują ręce, lub jeśli nie ma takiej możliwości udają 
się do toalety w celu dokładnego umycia rąk, 
- po wykonaniu czynności higienicznych udają się pod wyznaczoną planem lekcji salę 
lekcyjną i zachowując odstępy oczkują na nauczyciela, 
 

• Rodzice  
- przyprowadzają do szkoły dzieci (w wyznaczone miejsce o wyznaczonej porze) 



 i oczekując na nauczyciela lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika 
zachowują odstęp – klasy I-III:  

• Klasy II ustawiają się na dziedzińcu przed wejściem do szkoły przy Sali gimnastycznej ( 
od strony ul. Zagajnikowej), w wyznaczonym dla konkretnej klasy miejscu, 

• Klasy I i III ustawiają się na dziedzińcu przed głównym wejściem do szkoły, w 
wyznaczonym dla konkretnej klasy miejscu, 

-W oczekiwaniu na nauczyciela uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zachowania 
dystansu społecznego 

Z jednym dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun, zdrowy bez objawów infekcji    
górnych dróg oddechowych.  

- po przekazaniu dziecka nauczycielowi lub innemu wyznaczonemu pracownikowi 
niezwłocznie opuszczają teren ZSP9 
-wszelkie wizyty rodziców/opiekunów uczniów nie związane z przyprowadzeniem lub 
odebraniem dziecka muszą być wcześniej ustalone z dyrektorem ZSP9 
• Nauczyciele:  

- przed wejściem do budynku dezynfekuje dłonie, 

- po wejściu do budynku zasłania nos i usta, 

-nauczyciel klas I-III odbiera zespół klasowy o 7-45 i niezwłocznie udaje się do Sali 
-przed wejściem do Sali nauczyciel przeprowadza dezynfekcję rąk uczniów (kl. I-III) 
lub przypomina uczniom o konieczności dokonania dezynfekcji (kl. IV-VIII). 
 

6. Zasady zachowania w czasie pobytu w szkole: 
• Uczniowie: 

- po wejściu do Sali lekcyjnej nie obowiązuje konieczność zakrywania nosa i ust, 
- w czasie zajęć siedzą twarzą skierowani do nauczyciela, zabrania się odwracania do 
innych uczniów 
- w czasie przerw obowiązuje konieczność zakrywania nosa i ust, 
- na przerwy uczniowie wychodzą zgodnie z grafikiem przekazanym przez 
wychowawcę 
- uczeń spożywający w czasie przerwy śniadanie zobowiązany jest do zachowania w 
tym czasie dystansu społecznego, 
- uczniowie korzystający z obiadów, korzystają ze stołówki w wyznaczonym czasie. 
 

• Rodzice/opiekunowie oraz inne osoby nie będą ce pracownikami ZSP9: 
- w czasie ustalonego wcześniej pobytu rodzica/opiekuna lub innej osoby na terenie 
ZSP9, każdy z wchodzących do budynku ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz 
bezwzględnego zakrywania nosa i ust. 
 

7. Zasady zachowania w czasie opuszczania szkoły : 
• Uczniowie: 

- zobowiązani są do opuszczenia terenu ZSP9 niezwłocznie po zakończeniu lekcji, 
wyjściem głównym 
- uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej lub biblioteki udają się do 
wyznaczonego miejsca zakrywając nos i usta, 
- uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są do niej odprowadzani przez nauczyciela, 
z którym kończą zajęcia dydaktyczne w danym dniu, 
 
 



• Rodzice: 
- odbierając dziecko po zajęciach planowych rodzic czeka w wyznaczonym miejscu, 
- odbierając dziecko przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, rodzic/opiekun 
zgłasza ten fakt w dniu poprzedzającym, po wejściu do przedsionka holu głównego 
oczekuje na pracownika, który doprowadzi dziecko oraz podpisuje fakt odbioru w 
odpowiednim spisie, 
- nie ma możliwości powrotu do szkoły dziecka zwolnionego przez rodzica przed 
zakończeniem zajęć, 

8. Zasady zachowania w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy: 
-przyprowadzając lub odbierając dziecko ze świetlicy obowiązuje bezwzględny zakaz 
przechodzenia rodziców /opiekunów przez teren holu głównego lub innego na terenie 
budynku ZSP9, 
-przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic/opiekun korzysta z bezpośredniego wejścia 
do świetlicy szkolnej, które znajduje się wewnątrz dziedzińca szkolnego, 
 -rodzic/opiekun zgłasza przyprowadzenie dziecka lub jego odbiór dzwoniąc domofonem ( 
przed naciśnięciem guzika należy zdezynfekować dłonie) i czekając na nauczyciela. 
 
 
 

9. Powyższy regulamin stanowi uzupełnienie do obowiązującego na terenie Szkoły 
Podstawowej Regulaminu Przebywania na terenie Szkoły. 
 

10. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r.  
 

 


