
 

Regulamin funkcjonowania Szkoły BrainBoost w czasie 
epidemii – zasady obowiązujące uczniów, rodziców i 

pracowników Szkoły BrainBoost od 1 września 2020 roku 

Celem wdrażanych procedur jest: 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników Szkoły BrainBoost. 

2. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz innych osób z zewnątrz. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach 
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

5. Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników 
świadczących pracę w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły BrainBoost zgodnie z 
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/pełnoletni słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Jeśli dziecko ma stwierdzoną alergię, której objawy mogą być podobne do objawów zakażenia 
koronawirusem, rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły aktualne (z bieżącą datą) 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę alergiczną. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły (do drzwi wejściowych) i odbierani przez rodziców/ 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły rodzice / opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie / słuchacze / pracownicy przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Środki dezynfekcyjne oraz instrukcja użycia środka dezynfekcyjnego znajdują się przy wejściu do 
szkoły. 

5. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy i ozonator powietrza. 
6. Pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz, za ich zgodą, mają mierzoną temperaturę w razie 

występowania niepokojących objawów chorobowych. 
7. Rodzice / opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły, zachowując zasady: 

a. 1 rodzic / opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
d. rodzice / 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). 

8. Rodzice/opiekunowie odbierają dziecko punktualnie po zakończeniu zajęć. Za pośrednictwem 
domofonu 111 zgłaszają chęć odebrania dziecka. Dziecko zbiera rzeczy (przedszkolakom pomaga 
pracownik szkoły), skanuje swoją kartę BrainBoost i wychodzi z pracownikiem szkoły na zewnątrz, 
gdzie na niego czeka rodzic / opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica na odbiór dziecka 



 

(upoważnienie stanowi załącznik 3 do Umowy kształcenia i można je pobrać na stronie 
www.brainboostschool.com ) . 

9. Ustala się, że okres adaptacyjny dla nowych uczniów grup przedszkolnych wynosi 3 tygodni. W tym 
czasie rodzic może odprowadzać swoje dziecko przed drzwi sali lekcyjnej. Czas przebywania rodzica 
na terenie szkoły powinien ograniczyć się do niezbędnego minimum. Rodzic powinien jak 
najszybciej opuścić pomieszczenie szkoły. 

10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tylko w razie 
uzasadnionej konieczności (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (absolutny zakaz korzystania osób 
dorosłych z toalety dla dzieci młodszych i dodatkowo stołówki w soboty). 

11. Ogranicza się do minimum przyjmowanie dokumentów bezpośrednio od rodziców w soboty, kiedy 
się odbywają zajęcia w szkole (kalendarz znajduje się na stronie www.brainboostschool.com ). 
Podpisać umowę można za poprzednim zgłoszeniem na konkretną godzinę. 

12. Ustala się, że sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z administracją szkoły jest kontakt 
telefoniczny 883 400 042 , domofon 111. Wszystkie inne pytania zaleca się kierować na mail 
szkolny info@brainboostschool.com  

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób i  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) w ciągu 2 
godzin. Dlatego telefony rodziców muszą być dostępne w dni, kiedy dziecko jest w szkole. 

14. Nauczyciele i pracownicy szkoły zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: 
rękawiczki jednorazowe i maski. 

15. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucane są do specjalnie przeznaczonego do tego celu 
zamykanego kosza. 

16. Wprowadza się taką organizację pracy i jej koordynację, która ograniczy gromadzenie się uczniów 
na terenie szkoły: 
a. różne godziny rozpoczynania lekcji 
b. różny czas przybycia dzieci do szkoły 
c. unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: 
a. bezzwłoczne umycie rąk po przyjściu do szkoły 
b. mycie rąk w czasie przerw międzylekcyjnych 
c. ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 
19. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po użyciu przez każdą 

z grup. 
20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i 
podręcznikami między sobą. 

21. W czasie trwania zajęć lekcyjnych za wietrzenie sali, dezynfekcję blatu biurka nauczyciela, 
klawiatury komputera, myszki oraz klamek w sali odpowiedzialny jest każdy nauczyciel kończący 
zajęcia w danej sali. Po zakończeniu wszystkich zajęć każda sala zostanie poddana ozonowaniu. 

22. Nauczyciel w czasie przerwy wietrzy salę, w której kończy lekcję. W razie potrzeby należy wietrzyć 
salę również w trakcie zajęć. 

23. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu 
niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.     

24. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów według ustalonego harmonogramu. 



 

25. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

26. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (lista rzeczy 
niezbędnych znajduje się dalej). 

27. Wprowadza się obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 
28. W toaletach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  
29. Przedszkolaki korzystają z osobnej toalety.  
30. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli opiekujących się uczniami, aby pilnowali częstego mycia rąk 

przez uczniów, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. 
31. Dzieci przynoszą posiłki (jedzenie i napoje), potrzebne na czas przebywania w szkole. Nie ma 

możliwości przygotowania posiłków i napojów w szkole w soboty od 5 września podczas trwania 
zajęć. 

32. Posiłki, przyniesione z domu, spożywane będą przez uczniów w stołówce szkolnej. Zakaz 
korzystania w soboty od 5 września z naczyń wielorazowego użytku. 

33. Dzieci przynoszą wodę pitną w bidonach i mogą uzupełnić brak wody z butelki lub z dystrybutora 
pod nadzorem pracownika szkoły.  

34. Pracownik szkoły zaopatrzony w środki ochrony osobistej wydaje bezpośrednio wszystkie dodatki 
(np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) w stołówce. Zakaz samoobsługi w soboty od 5 września 
podczas trwania zajęć. 

35. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, krzesła oraz wietrzy się stołówka. 
36. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez 

dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 

WYPRAWKA UCZNIA SZKOŁY BrainBoost 

ROK SZKOLNY 2020/21 

Wyposażenie plecaka 

 piórnik – 2 zatemperowane ołówki, temperówka ze zbiorniczkiem, gumka, klej w tubie, 
nożyczki, kredki ołówkowe, dla przedszkolaków ołówek z nakładka pomagająca trzymać 
odpowiednio ołówek; długopis dla dzieci w wieku szkolnym 

 zeszyty: dla każdej lekcji oprócz plastyki  
 teczka dla literatury i zajęć «Wehikuł czasu» 
 obuwie zmienne  
 bidon z wodą pitną  
 termos z herbatą (na życzenie, nie ma możliwości przygotowania napojów w szkole) 
 śniadaniówka z drugim śniadaniem i/albo obiadem 
 podręczniki i zeszyty, które zostaną wydane przez nauczycieli 
 maseczka dla dzieci 5 lat i starszych (obowiązek noszenia maseczki na klatce schodowej przed 

wejściem do szkoły, w wypadku, jeżeli u kogoś z dzieci albo pracownika szkoły będą zauważone 
objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 
kaszel, a także przy zmianie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 
oraz Ministra Edukacji Narodowej) 

 

Prosimy, aby wszystkie przybory, bidon i obuwie 

były podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia! 


