
Procedury obowiązujące w 

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

podczas zajęć stacjonarnych 

klas I-III od dn. 18 stycznia 2021 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa). 

3. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły 
powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub umyć dłonie wodą i mydłem. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły. 

a) Zachowują dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

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

c) 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. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa. 

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

7.  W komunikacji z opiekunami ucznia korzysta się z kontaktu telefonicznego lub dziennika 
elektronicznego. 

8. Przed wejściem do szkoły dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru 
bezdotykowego, który dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności): 
a. jeśli uczeń jest z rodzicem/opiekunem, nie zostanie wpuszczony do szkoły, 



b. jeśli objawy wystąpią w trakcie zajęć – odizolowuje się ucznia w izolatorium sala nr 
37, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

10. Uczniowie klasy  Ia  uczą się w sali nr 15 w klatce A i wchodzą do szkoły głównym 
wejściem kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

Uczniowie klasy  Ib  uczą się w sali nr 14 w klatce A i wchodzą do szkoły głównym 
wejściem kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

Uczniowie klasy  2a  uczą się w sali nr 24 w klatce B i wchodzą do szkoły głównym wejściem 
kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

Uczniowie klasy  2b  uczą się w sali nr 23 w klatce B i wchodzą do szkoły głównym wejściem 
kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

Uczniowie klasy  3a  uczą się w sali nr 25 w klatce B i wchodzą do szkoły głównym wejściem 
kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

Uczniowie klasy  3a  uczą się w sali nr 13 w klatce A i wchodzą do szkoły głównym wejściem 
kierując się do szatni, a następnie do swojej sali lekcyjnej. 

11. Każda klasa ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi 
klasami. 

12. Dla każdej klasy obowiązuje indywidualny tygodniowy plan zajęć, uwzględniający, m.in.: 

− korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

− korzystanie ze stołówki szkolnej, 

− zajęcia na sali gimnastycznej lub boisku. 

13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

15. 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. 

16. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać 
z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 
dostęp. 

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 
innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 
podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach. 



19. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

22. Odwołuje się wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację 
wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz 
zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dzieci nie 
udostępniają swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

24. W szatni klasy mają wydzielone pomieszczenia, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak 
najmniejszy. 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w grupach uczniów  oraz w innych 
salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. W regulaminie 
korzystania z zajęć świetlicowych są zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w 
czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą 
z mydłem. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji. 

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy znajdują się na stronie 
internetowej szkoły, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

28. Regulamin i godziny pracy pielęgniarki szkolnej oraz gabinetu stomatologicznego znajdują 
się na drzwiach do gabinetów oraz na stronie internetowej szkoły. 

29. Istnieje możliwość obecności rodzica w czasie udzielania pomocy stomatologicznej, gdy 
jest ona konieczna.   

30. Dziecko w szkole powinno mieć własną wodę/sok do picia. Źródełka wody pitnej są 
wyłączone. 

31. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury 
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz 
zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

32. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 
szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 
prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 



- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowiązek osłony ust i nosa. 

Stołówka szkolna 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia,), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, zapewnione środków ochrony osobistej. 

2. Spożywanie posiłków odbywa się w  grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość 
między stolikami wynosić co najmniej 1,5 m. Blaty, stoły i poręcze krzeseł po każdej 
grupie są dezynfekowane. 

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C. 

5. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W szkole jest izolatorium- sala 37. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 
domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 
(uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 
lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 
szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania 
przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 



www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Wprowadzono Zarządzeniem nr  12  w dniu 15 stycznia 2021r. 

http://www.gov.pl/koronawirus
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