
Regulamin pobytu dzieci, młodzieży, pracowników w Szkole Podstawowej nr 368 im. 

Polskich Olimpijczyków przy ul. Hemara 15 oraz przy ul. Ostródzkiej 175, 

 a także w oddziałach przedszkolnych 

 

 

Na podstawie:  

1. Wytycznych MEN, GIS oraz MZ dla szkół i placówek dot. organizacji pracy i szkół, w tym 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. Wytyczne GIS z dnia 2 lipca 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydane na 

podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz 2020 poz. 322, 374, 567). 

3. Warszawskich wytycznych edukacyjnych – Nauka w czasie pandemii. 

Spis treści: 

I. Zasady ogólne 

II. Zasady szczegółowe 

1. Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym  

2. Organizacja zajęć dydaktycznych kl. 1-3 SP 368 

3. Organizacja opieki  w świetlicy szkolnej  

4. Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

- na obiektach sportowych budynku szkolnego 

- korzystanie z szatni przy Sali gimnastycznej i przebieralnie na hali sportowej 

- organizacja wyjść i zawodów sportowych 

5. Organizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych klas IV- VIII  

6. Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

7. Organizacja żywienia dzieci i młodzieży w SP 368 

8. Organizacja zajęć specjalistycznych 

9. Postanowienia końcowe 

 



Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin wprowadza się z dniem 1 września 2020. 

2. Uwzględnia on wszystkie obszary funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej 

specyfiki w tym liczby uczniów, oddziałów, zmianowość, wielkość budynku i terenu 

wokół szkoły pozostałego pod zarządem dyrektora SP 368. 

3. Wprowadza się z dniem 1 września na podstawie wytycznych MEN 

wariant A (tradycyjny) nauki i pobytu dzieci, młodzieży i pracowników SP 368. 

4. Regulamin jest zgodny z aktualnie obowiązującymi zaleceniami GIS, MZ oraz MEN 

dla szkół i placówek oświatowych. 

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, którego domownicy  

nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji. 

6. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

7. Przy wejściu do budynku umieszcza się informację o dezynfekcji rąk. Środki zapewnia 

szkoła. 

8. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, aby skorzystać 

z domofonu: 

 Klasy 0 – od strony ul. Hemara i wejście do szkoły od strony placu zabaw na 

tyłach budynku, 

 Klasy 1 wejściem nr 1od strony ul. Hemara,  

 Klasy 2 wejściem B od strony boiska (dojście od ul. Hemara przy placu zabaw) 

 Klasy 3 wejściem nr 2 od strony ul. Hemara, 

 Klasy 4 i 6 od ulicy Warzelniczej (wejście główne), 

 Klasy 5 od ulicy Warzelniczej - wejście od strony boiska (dojście od małego 

parkingu) 

 Klasy 7- 8 wejściem bocznym w budynku ul. Ostródzka 

Przestrzegając zasady - 1 opiekun do 1 dziecka z zachowaniem dystansu społecznego (2m) 

wobec pracowników i uczniów. 

9. Uczniowie, rodzice i pracownicy w części ogólnodostępnej są zobowiązani  

do zakrywania ust, nosa, posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk. 

10. Uczniowie i pracownicy na korytarzach wspólnych zobowiązani są do zakrywania ust 

i nosa. 



11. Interesanci nie wchodzą na teren szkoły. Rodzice, w razie wyższej konieczności, sprawy 

urzędowe załatwiają  telefonicznie, mailowo lub poprzez pracownika sekretariatu, który 

schodzi do interesanta. 

12. Rodzice są w stałym kontakcie z wychowawcą klasy (telefonicznym, mailowym  

lub za pomocą dziennika Librus). 

13. Uczniowie pracują w salach lekcyjnych, siedząc (w miarę możliwości) pojedynczo 

w ławkach. 

14. Przydział szafek jest przemyślany w ten sposób, by uczniowie zachowali w stosunku 

do siebie dystans. 

15. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zebrania z rodzicami mogą być stacjonarne 

lub on-line  . 

16. W czasie zebrań stacjonarnych uczestnicy przychodzą na wyznaczoną godzinę 

i przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa – przychodzą tylko osoby w pełni 

zdrowe, zakrywają usta i nos, zachowują dystans społeczny. Po zebraniu rodzice 

niezwłocznie opuszczają szkołę. 

17. Nie organizuje się spotkań, konkursów o charakterze masowym. 

18. Imprezy i uroczystości klasowe można organizować z wykorzystaniem dużych 

powierzchni (hala sportowa, sala gimnastyczna, stołówka) po wcześniejszym uzyskaniu  

zgody dyrektora szkoły. 

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

ostrożności (zasłaniają usta i nos, noszą rękawiczki jednorazowe, dezynfekują ręce). 

 



Zasady szczegółowe  

 

Regulamin pobytu dzieci oddziałów przedszkolnych 

 w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hemara 15 oraz ul. 

Ostródzkiej 175 w Warszawie  

 

 

Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym SP nr 368 

 

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

2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci w pełni zdrowe:  

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

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

sytuacji kadrowej. Dopuszcza się zastępstwa w przypadku zwolnień lekarskich 

pracowników. 

5. W grupie przedszkolnej z uwzględnieniem bezpiecznej odległości dzieci i powierzchni 

sal lekcyjnych może przebywać do 26 dzieci . 

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

skutecznie wyprać lub zdezynfekować (np., elementy z kącika przyrody, dywanów). 

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

7. Należy zaopatrzyć dziecko w przybory szkolne i piórnik w rodzaju saszetki. 

Wszystkie przybory i materiały, oraz obuwie (w worku) dziecka powinny być 

podpisane w widocznym miejscu.  

8. Dziewczynki powinny mieć zawsze związane włosy. 

9. Należy zapewnić dziecku obuwie na zmianę pełne, zawiązywane bądź zapinane na 

rzepy. 

10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do oddziału przedszkolnego oraz zabierania 

z niego przedmiotów lub zabawek. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością ustalane 

są indywidualne zasady. W takim przypadku rodzice zobowiązani są każdorazowo 

dezynfekować przynoszoną zabawkę (przedmiot), a dziecko  

nie udostępnia jej do zabawy innym dzieciom z grupy. 

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

dzieci z opiekunem. 



12. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. 

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

zakazuje się przyprowadzania dziecka do oddziału przedszkolnego. 

14. Wejście do budynku dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „zerówek” i ich opiekunów 

znajduje się od strony ul. Hemara – na tyłach budynku od strony mniejszego placu 

zabaw (przy przystanku autobusowym) oraz wejście główne dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych cztero i pięciolatków i ich opiekunów w budynku przy ul. Ostródzkiej 

175. 

15. Do pierwszego pomieszczenia, tzn. przedsionka wchodzi tylko dziecko, które 

pracownik szkoły od razu kieruje do jego szafki/wieszaka, a następnie niezwłocznie, po 

zmianie obuwia i zdjęciu okrycia wierzchniego, odprowadza do sali. 

16. Dorosły i dziecko zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem bezpośrednio  

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

przepisami. 

17. Rodzice zapewniają dziecku maseczką na czas drogi do/z przedszkola (szkoły)  

oraz na czas pobytu w budynku szkoły. 

18. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Jeśli chcą spotkać się z nauczycielem, 

zobowiązani są do wcześniejszego umówienia się drogą mailową. 

19. Podpisanie zaznajomienia się z niniejszym regulaminem jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na pomiar temperatury dziecka również 

bez obecności rodzica w sytuacji wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby. 

20. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

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

w trybie natychmiastowym, w celu pilnego odebrania dziecka  

ze szkoły. 

21. Zachowana jest zasada szybkiej komunikacji wychowawców grupy 

z rodzicami/opiekunami dziecka. 

22. Dla każdego dziecka wygenerowane jest w dzienniku Librus konto, które jest 

jednocześnie główną drogą komunikacji między rodzicami a pracownikami szkoły. 

Rodzice są zobowiązani codziennie sprawdzać konto (wiadomości, ogłoszenia). 

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

na terenie boisk szkolnych przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

 



 

 

Żywienie 

 

1. W szkole wyłączone jest ujęcie wody, tzw. źródełko. 

2. Rodzice zaopatrują dziecko w odpowiednią dzienną porcję napojów w wyraźnie 

oznaczonej imieniem, nazwiskiem dziecka butelce. 

3. Żywienie odbywa się na zasadach obowiązujących w SP 368. 

 

Regulamin pobytu uczniów klas 1-3 

  w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Hemara 15 w 

Warszawie 

 

 

Organizacja nauki w klasach 1-3 

 

1. Zajęcia edukacyjne klas 1-3 organizowane są zgodnie z planem lekcji. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci w pełni zdrowe: bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeśli w domu przebywa osoba  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zakazuje się przyprowadzania 

dziecka do szkoły. 

3. Dziecko do szkoły jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Do części wspólnej wchodzi tylko 1 dziecko z 1 swoim opiekunem,  

który zobowiązany jest zachować dystans społeczny z pracownikami placówki, innymi 

rodzicami oraz dziećmi (2m). 

5. Dorosły i dziecko zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem bezpośrednio  

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

przepisami. 

6. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę i rękawiczki ochronne. 

7. Do części korytarza z szafkami oraz do sal  rodzice nie wchodzą. 

8. Ogranicza się do minimum obecność osób trzecich na terenie obiektu. Wszystkie osoby   

przebywające w placówce zachowują wszelkie środki ostrożności (zasłaniają usta i nos, 

noszą rękawiczki jednorazowe lub/i dezynfekują ręce, zachowują dystans społeczny 

między pracownikami szkoły, uczniami, innymi dorosłymi). 



9. Uczniowie niezwłocznie po przebraniu się z wierzchnich ubrań i zamknięciu ich 

w szafce udają się do świetlicy lub bezpośrednio do sali, w której mają mieć lekcje. 

W pierwszym miesiącu nauki po uczniów klas 1 będą przychodzić nauczyciele lub 

pomoce nauczyciela, i z szatni przeprowadzać do Sali świetlicowej lub lekcyjnej. Uczeń 

przychodzi do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, jeśli nie 

uczęszcza do świetlicy. 

10. Jedna klasa  przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

11. Do klasy przyporządkowani są ci sami nauczyciele z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 

kadrowej. Dopuszcza się zastępstwa w przypadku zwolnień lekarskich pracowników. 

12. Uczniowie korzystają ze swoich podręczników, ćwiczeń, materiałów plastycznych  

i piśmienniczych (nie mogą pożyczać od kolegów). 

13. W miarę wyposażenia sali w pojedyncze ławki uczniowie siedzą w stosownej odległości 

od siebie i nauczyciela. 

14. W sali, w której przebywa klasa 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) pomoce dydaktyczne po użyciu są dezynfekowane przez 

pracownika szkoły. 

15. Zabrania się przynoszenia przez dzieci przedmiotów lub zabawek. W przypadku dzieci 

z niepełnosprawnością ustalane są indywidualne zasady. W takim przypadku rodzice 

zobowiązani są każdorazowo dezynfekować przynoszoną zabawkę (przedmiot), 

a dziecko nie udostępnia jej do zabawy innym dzieciom z klasy, grupy świetlicowej. 

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

dzieci z opiekunem. 

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia reguluje przerwami, biorąc pod uwagę aktywność 

uczniów, obecność innych uczniów na wspólnych przestrzeniach (korytarz, toalety). 

18. Uczniowie klas 1-3 korzystają ze sklepiku szkolnego tylko w czasie wyznaczonym 

przez nauczyciela, pamiętając o dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępu min. 2 metrów. 

19. Podręczniki, zestawy ćwiczeniowe są udostępniane zgodnie z regulaminem biblioteki 

szkolnej. 

20. Podpisanie zaznajomienia się z niniejszym regulaminem jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na pomiar temperatury dziecka również 

bez obecności rodzica w sytuacji wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby. 



21. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

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

w trybie natychmiastowym, w celu pilnego odebrania dziecka  

ze szkoły. 

22. Nakazuje się dostarczenie do wychowawcy klasy zaświadczenia lekarskiego o alergii 

dziecka, dającej objawy jak podczas infekcji dróg oddechowych. 

23. Zachowana jest zasada szybkiej komunikacji wychowawców  z rodzicami/opiekunami 

dziecka. 

24. Dla każdego ucznia wygenerowane jest w dzienniku Librus konto, które jest 

jednocześnie główną drogą komunikacji między rodzicami a pracownikami szkoły. 

Rodzice są zobowiązani codziennie sprawdzać konto (wiadomości, ogłoszenia). 

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

na terenie boisk szkolnych przy zachowaniu możliwej odległości. Dopuszcza się spacer 

po okolicy szkoły, szczególnie w ramach zajęć wychowania fizycznego. 

26. Na zajęcia ze specjalistami dzieci będą odbierane przez uczącego nauczyciela wyłącznie 

ze świetlicy. 

27. Szkoła korzysta z platformy Eduwarszawa. Każdy uczeń posiada konto z dostępem  

do Office 356. 

 

 

Żywienie 

 

1. W szkole wyłączone jest ujęcie wody, tzw. źródełko. 

2. Rodzice zaopatrują dziecko w odpowiednią dzienną porcję napojów w wyraźnie 

oznaczonej imieniem, nazwiskiem dziecka butelce. 

3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ustalą grafik rozpoczynania przerwy 

śniadaniowej, obiadowej celem uniknięcia tłoku w toalecie. 

4. Żywienie odbywa się na zasadach obowiązujących w Szkole podstawowej nr 368.



Regulamin pobytu dzieci w świetlicy szkolnej (COVID-19) 

w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków  

przy ul. Hemara 15 w Warszawie 

 

Organizacja opieki w świetlicy szkolnej 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są w godzinach 6.30-17.30. 

2. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci w pełni zdrowe tj. bez objawów 

chorobowych oraz innych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dziecko do szkoły jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Rodziców dziecka z objawami chorobowymi zobowiązuje się do odebrania telefonu ze 

szkoły i szybkiego odbioru dziecka z placówki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania 

się choroby w placówce. 

5. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu 

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

w trybie natychmiastowym w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

6. Rodzic, po telefonie od nauczyciela, ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej  

jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania informacji o niepokojących 

objawach u podopiecznego. 

7. Zachowana jest zasada szybkiej komunikacji wychowawców grupy 

z rodzicami/opiekunami dziecka na dotychczasowych zasadach. 

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

zakazuje się przyprowadzania dziecka do placówki. 

9. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę/przyłbicę na czas pobytu w placówce.      

10. Dorosły i dziecko zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem bezpośrednio  

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

przepisami. 

11. Rodzic, którego dziecko ma samo wracać ze szkoły do domu, zobowiązany jest  

do przekazania pisemnego upoważnienia osobie do tego upoważnionej. 

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

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

i materiałowych zabawek). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze) po użyciu                      

są czyszczone i dezynfekowane. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 



14. Zabrania się przynoszenia do świetlicy oraz zabierania z niej przedmiotów  

lub zabawek. 

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

dzieci z opiekunem. 

16. Do szatni oraz do sal rodzice nie wchodzą. 

17. W świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: 

- częste mycie rąk (przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem, po wyjściu 

z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza/hali sportowej); 

- ochrona podczas kichania i kaszlu; 

- unikanie dotykania: oczu, nosa i ust. 

18. Odbiór dziecka ze świetlicy możliwy jest po wywołaniu dziecka przez video domofon.  

 

ŻYWIENIE 

 

1. W placówce wyłączone jest ujęcie wody, tzw. źródełko. 

2. Rodzice zaopatrują dziecko w odpowiednią dzienną porcję napojów  i żywności w 

wyraźnie oznaczonej imieniem i nazwiskiem dziecka butelce/bidonie i 

śniadaniówce. 



 

Organizacja zajęć na obiektach sportowych budynku szkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków  

przy ul. Hemara 15 oraz ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie 

 

1. Przed wejściem na halę sportową lub salę gimnastyczną należy zdezynfekować ręce. 

2. Podczas zbiórki zachowywać odstęp 1,5 metra i stosować się do form organizacyjnych 

podanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

3. Nie wolno przynosić prywatnego sprzętu do ćwiczeń, z którego korzystaliby inni uczniowie. 

4. Podczas zajęć wychowania fizycznego nie należy dotykać rękoma własnych oczu, nosa  

i ust. 

5. Jeżeli uczeń czuje, że jego stan zdrowia się pogorszył, informuje o tym nauczyciela. 

6. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje niepokojące objawy, może odesłać ucznia do izolatki  

na pomiar temperatury. 

7. Gesty powitania i podziękowania ograniczyć do bezkontaktowych lub takich, w których  

nie ma kontaktu dłoni. 

8. Osoby niećwiczące zajmują miejsce w wyznaczonym miejscu przez nauczyciela na ławce 

lub trybunach w odstępach 1,5 metra. 

9. Po zakończonych zajęciach należy dokładnie umyć ręce. 

10. Sala sportowa, hala sportowa i sprzęt sportowy dezynfekowany będzie każdego dnia.  

11. Jeżeli uczeń nie będzie ćwiczył na zajęciach wychowania fizycznego, rodzic wysyła 

zwolnienie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Na pierwszą i ostatnią 

lekcję wychowania fizycznego uczeń nie przychodzi. 

12. Jeżeli warunki atmosferyczne będą pozwalały na bezpieczne organizowanie lekcji 

wychowania fizycznego na zewnątrz, zajęcia będą odbywały się przede wszystkim  

na boiskach zewnętrznych, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN. 

 

 

Organizacja korzystania z szatni przy sali gimnastycznej i przebieralni na hali 

sportowej w czasie 

 

1. Do przebierania się przed i po zajęciach wychowania fizycznego przeznaczone są oddzielne 

szatnie. 

2. W pomieszczeniach mogą przebywać tylko uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach wf-u. 



Nie mogą przebywać w nich dzieci niećwiczące. Liczbę osób korzystających z szatni określa 

nauczyciel, biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia oraz obowiązujące zasady 

bezpieczeństwa. 

3. Osobą nadzorującą wejście do szatni określonej liczby osób jest nauczyciel wychowania 

fizycznego. 

4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w szeregu przed szatniami w bezpiecznych 

odstępach. 

5. Uczniowie, którzy przebrali się, lub nie ćwiczą w danym dniu idą na salę i zajmują miejsca 

wcześniej ustalone przez nauczyciela. Na sali gimnastycznej pozostają pod opieką 

nauczyciela tam przebywającego i dyżurującego. 

6. Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce. 

7. Ubrania należy przechowywać w worku foliowym . 

8. W szatni lub pomieszczeniu przystosowanym do przebierania należy przebywać tyle czasu, 

ile potrzebne jest na zmianę ubioru. 

9. Jeżeli w szatni jest toaleta i umywalka, może z niej korzystać jednocześnie jedynie jedna 

osoba. 

10. Osoby niećwiczące nie mogą przebywać w szatni. 

11. Szatnie będą wietrzone minimum jeden raz w ciągu godziny. 

 

 

Organizacja wyjść na pływalnię i zawody sportowe 

  

1. Uczniowie przed wyjściem spotykają się z nauczycielem w ustalonym miejscu zachowując 

między sobą bezpieczny dystans. 

2. W trakcie drogi do miejsca docelowego również zachowują bezpieczny dystans. 

W środkach komunikacji miejskiej stosują środki ochrony osobistej przewidziane 

w regulaminie transportu publicznego. 

3. Uczniowie, którzy skarżą się na złe samopoczucie, przechodzą wraz z opiekunem 

do osobnego pomieszczenia. 

4. W trakcie przebywania na pływalni lub obiekcie OSiR uczestników zajęć obowiązują 

regulaminy i wytyczne danego obiektu sportowego. 

5. W trakcie wyjść na zawody sportowe obowiązują uczestników wytyczne GIS i MEN, 

oraz regulaminy danej placówki, na terenie której odbywa się rywalizacja. 

 



Regulamin pobytu uczniów klas 4-8 

w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków  

przy ul. Hemara 15 oraz ul. Ostródzkiej 175w Warszawie  

 

Organizacja zajęć dydaktycznych w klasach 4-8 

1. Zajęcia edukacyjne organizowane są zgodnie z planem lekcji. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci w pełni zdrowe: bez objawów 

chorobowych, w tym sugerujących chorobę zakaźną. Jeśli w domu przebywa osoba  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zakazuje się przyjścia ucznia  

do szkoły.(Jako objawy chorobowe rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, brak apetytu 

i inne nietypowe.) 

3. Dziecko do szkoły jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.  

4. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę na czas drogi do/ze szkoły (zgodnie 

z obowiązującymi obostrzeniami) oraz na czas pobytu w budynku szkoły (na terenie 

szkoły dopuszczalne jest także używanie przyłbicy).  

5. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. 

6. Do części wspólnej uczeń wchodzi samodzielnie, w uzasadnionej sytuacji może wejść 

wraz z 1 opiekunem, który zobowiązany jest zachować dystans społeczny 

z pracownikami placówki, innymi rodzicami oraz dziećmi (2 m).  

7. Uczeń i opiekun zobowiązani się do dezynfekcji rąk płynem bezpośrednio po wejściu  

do budynku.  

8. Na terenie szkoły ogranicza się do minimum obecność osób trzecich. Wszystkie osoby   

przebywające w placówce zachowują wszelkie środki ostrożności (zasłaniają usta i nos, 

noszą rękawiczki jednorazowe lub/i dezynfekują ręce, zachowują dystans społeczny 

między pracownikami szkoły, uczniami, innymi dorosłymi).  

9. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust (za pomocą 

maseczki lub przyłbicy) podczas korzystania z przestrzeni wspólnych szkoły, tj. 

korytarzy, klatek schodowych, łazienek.  

10. Uczeń może korzystać z maseczki lub przyłbicy w trakcie lekcji. 

11. W pracy 1 na 1 z uczniem lub małej grupie nauczyciel  ma prawo poprosić ucznia 

o zasłonięcie twarzy maseczką lub przyłbicą. 

12. Uczniowie przebywają w salach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji, unikają poruszania 

się po korytarzach bez wyraźnej potrzeby (przejście do łazienki, stołówki itp.) 



13. W czasie przerw uczniowie przebywają przy swoich salach lekcyjnych, z wyjątkiem: 

zmiany sal wynikającej z planu lekcji, wyraźnego wskazania nauczyciela np. 

ze względu na wietrzenie sali, w czasie spożywania obiadu (dotyczy osób, które 

wykupiły posiłki). 

14. W czasie przerwy uczeń może skorzystać ze sklepiku szkolnego lub automatu 

z napojami. Przebywanie w sklepiku lub przy automacie powinno być ograniczone 

do niezbędnego minimum, a zakupy robione raz dziennie. W czasie zakupów należy 

przestrzegać obowiązujących zasad – zakrywamy usta i nos, zachowujemy dystans 

bezpieczny dystans. 

15. W szkole obowiązuje zakaz przebywania i schodzenia do szatni pomiędzy lekcjami np. 

po podręczniki. Uczniowie wszystkie niezbędne pomoce i przybory mają  

w plecaku. 

16. Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich podręczników, ćwiczeń, materiałów 

plastycznych i piśmienniczych, zakazane jest wymienianie się między sobą 

przyborami/pomocami szkolnymi. 

17. W sali lekcyjnej uczniowie (w miarę możliwości) siedzą pojedynczo z zachowaniem 

odpowiedniego odstępu od innych. 

18. Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę,  

w zależności od bieżących potrzeb.  

19. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego między lekcjami tylko po uzyskaniu 

zgody nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.  

20. Podręczniki oraz księgozbiór szkolny są udostępniane zgodnie z regulaminem biblioteki 

szkolnej. 

21. Podpisanie zaznajomienia się z niniejszym regulaminem jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na pomiar temperatury dziecka również 

bez obecności rodzica w sytuacji wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby. 

22. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

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

w trybie natychmiastowym, w celu pilnego odebrania dziecka  

ze szkoły. 

23. W przypadku występowania u dziecka alergii zobowiązuje się rodziców/opiekunów  

do dostarczenia wychowawcy klasy zaświadczenia lekarskiego. 



24. Wychowawcy zobowiązani się do zaktualizowania listy numerów kontaktowych  

oraz ustalenia z rodzicami najszybszej drogi komunikacji w sytuacji zaobserwowania 

u dziecka niepokojących objawów i konieczności odbioru dziecka z placówki. 

25. Uczniowie mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu w wyznaczonym  

przez opiekuna  obrębie terenu szkoły wyłącznie pod opieką nauczyciela,  

z zachowaniem między sobą bezpiecznego odstępu. 

26. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania przez uczniów 

terenu szkoły podczas przerw oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. Za brak przestrzegania 

zakazu Dyrektor ma prawo nałożyć na ucznia kary statutowe.  

27. Uczniowie przemieszczający się w szkole po częściach wspólnych zobowiązani są  

do zachowania (w miarę możliwości) dystansu społecznego oraz unikania gromadzenia 

się. 

 

Żywienie 

1. W szkole wyłączone jest ujęcie wody pitnej, tzw. źródełko. 

2. Rodzice zaopatrują dziecko w odpowiednią dzienną porcję napojów w wyraźnie 

oznaczonej imieniem, nazwiskiem dziecka butelce.  

3. Żywienie odbywa się na zasadach obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 368. 

4. Na obiad uczniowie udają się do stołówki, gdzie  spożywają posiłek z zachowaniem 

odstępów, harmonogramu i zachowaniem zasad ustalonych osobno dla Hemara i 

Ostródzkiej przy zajmowaniu miejsca przy stolikach. 

5. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem stosownych 

środków ostrożności. 



  

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

1. Czytelnia nie będzie udostępniana uczniom do odwołania, za wyjątkiem planowych 

zajęć lekcyjnych. 

2. Uczniowie mający lekcje w czytelni w trakcie przechodzenia przez część biblioteczną 

zobowiązani są do zachowywania dystansu 1,5 m oraz zakrywania nosa i ust. 

3. Wyizolowana i odgrodzona jest część wypożyczalni. 

4. Zwracane książki mogą być ponownie wypożyczone po 2 dniach ( 48 godzinach). 

5. Popiera się czytanie książek on-line. 



Procedury żywienia dzieci i młodzieży  

w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków i oddziałach przedszkolnych  

przy ul. Hemara 15  oraz ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie 

1. Przy organizacji żywienia w stołówkach szkolnych i innych pomieszczeniach 

przeznaczonych na spożycie ciepłych posiłków obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia dzieci, młodzieży i pracowników. Zachowana jest odpowiednia 

odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m i zapewnione są środki ochrony 

osobistej.  

Zwracana jest uwaga na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

2. Uczniom zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków i spożywanie ich  

przy stolikach. Uczniowie klas 0-3 spożywają posiłki w stołówce klas młodszych 

(budynek Hemara) , klasy 4 – 6 w stołówce klas starszych (budynek Hemara), klasy 7-

8 w stołówce (budynek Ostródzka), cztero- i pięciolatki w salach lekcyjnych (budynek 

Ostródzka).   .  

Przy zmianowym wydawaniu posiłków na stołówce i w klasach, po każdej grupie 

dezynfekujemy blaty stoły i poręcze krzeseł.  

3. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C oraz są wyparzane. 

4. Posiłki wydawane w salach lekcyjnych przedszkolakom podajemy w pojemnikach 

jednorazowych z jednorazowymi sztućcami. 

5. Zaleca się, by dzieci klas 0-3 zaopatrzone były w serwetki lub chusteczki jednorazowe, 

a także chusteczki nawilżane. 

6. Posiłki wydawane są w godzinach 11.00 – 15.00. 

7. Po pełnym rozeznaniu sytuacji wyznaczane są przerwy dla klas 4-8. Uczeń z danej klasy 

może zjeść posiłek tylko we wskazanych godzinach lub po skończonych lekcjach, gdy 

dostępne są wolne miejsca w stołówce.  

8. Wszystkie dodatki np. jednorazowe sztućce, serwetki są usunięte z obszaru sali jadalnej 

i wydawane bezpośrednio przez obsługę. 



9. Uczniowie nie stoją w kolejce przy ladzie, podchodzą pojedynczo po obiad. 

Po opuszczeniu stołówki przez stołujących następuje dezynfekcja i dopiero wchodzi 

kolejna grupa. 

10. Czynności takie, jak: zamawianie, odwoływanie i opłaty za obiady wykonywane są 

tylko przez aplikację Zamów posiłek. 

11. Obiady należy odwołać najpóźniej do godziny 10.00 danego dnia. 

 

12. Obiady rozpoczynają się od 02.09.2020 r. 

 

13. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły zostało wyłączone. 

14. Na terenie szkoły znajduje się sklepik, który funkcjonuje zgodnie z wytycznymi 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprzedaż w sklepiku odbywa się z zachowaniem 

bezpiecznej odległości przy zakupie. 



Organizacja i postępowanie w gabinetach terapeutycznych 

 

1. Dziecko uczestniczące w zajęciach musi być całkowicie zdrowe 

2. Na zajęcia uczeń przyprowadzany jest ze świetlicy i tam zostaje po nich odprowadzony. 

Nie ma możliwości przyprowadzenia dziecka pod gabinet.  

3. Przed każdymi zajęciami dziecko razem z terapeutą myje ręce w łazience. 

4. Uczeń uczęszczający na zajęcia integracji sensorycznej, rehabilitacyjnej ma obowiązek 

przynosić strój gimnastyczny zapakowany w oddzielny worek. Dziecko nieprzebrane 

nie będzie uczestniczyło w zajęciach. 

5. Zajęcia terapeutyczne odbywają się z zachowaniem przerw pomiędzy dziećmi. Przerwy 

poświęcone są na wietrzenie gabinetu i dezynfekcję powierzchni. 

6. W gabinetach dostępny jest płyn do dezynfekcji – będzie on stosowany regularnie 

podczas zajęć.  

7. W salach znajdują się tylko niezbędne przedmioty do prowadzenia terapii. 

8. Usunięte zostały rzeczy trudne do dezynfekcji. 

9. W przypadku, gdy specyfika zajęć terapeutycznych wymaga użycia narzędzi, artykułów 

piśmienniczych i papierniczych, uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych 

przyborów. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń. 

 

1) W przedsionku, przy wejściu do budynku, w salach oraz w 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 co najmniej: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, każdorazowo 

po skorzystaniu z toalety, po zajęciach sportowych, po powrocie ze świeżego powietrza. 

5) Monitoruje się codziennie prace porządkowe w obrębie: 

a. - ciągów komunikacyjnych 

b. - powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, blatów 

w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 



6)  Przy dezynfekcji przestrzega się: 

a. - zaleceń producentów środków dezynfekcji, 

b. - 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. Uczniowie klas 1-3 korzystają z toalety 

znajdującej się najbliżej sali, w której sprawowana jest opieka. 

 

Procedura na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowaniem na 

COVID- 19. 

1) Pracownicy SP 368 są poinformowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

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 nr 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 koronawirusem należy pracownika niezwłocznie odsunąć  

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

sprzątaniu z użyciem środków dezynfekcyjnych. 

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 grup dzieci oraz stosować się ściśle 

powydawanych poleceń i instrukcji. 

4) Rodzice zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora SP 368 o przypadkach 

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

 



Warianty funkcjonowania szkoły w sytuacji wystąpienia zakażenia na terenie 

szkoły lub w jej obrębie, dzielnicy, mieście. 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 

organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę 

szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C 

 

Wariant B- mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, 

etapu edukacyjnego  lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało 

od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję 

podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej 

opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można-  

z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie,  

za pomocą maila, telefonu. 

 

Wariant C- kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych  

na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji 

zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego  

i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister 

Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na 

terenie kraju. 

 

 

Postanowienia końcowe 

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

lub organu prowadzącego Szkoły Podstawowej nr 368 w Warszawie. 

 

 

 


