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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

w związku z zagrożeniem epidemicznym, 

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 

podczas organizowania na terenie szkoły zajęć i konsultacji dla uczniów. 

 

Opracowano na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN. 

1. Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas 1 – 3 SP 

 W jednej grupie może przebywać do 12 uczniów. 

 Zajęcia prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele świetlicy. 

 Uczniowie przebywają w szkole nie dłużej niż 5 godzin dziennie. W tym 1,5 godziny 

przeznaczonej 

 jest na zajęcia dydaktyczne, które prowadzić będzie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

 Pozostałe godziny, w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych, realizować będą 

nauczyciele świetlicy. 

 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są także do prowadzenia zdalnego 

nauczania dla uczniów pozostających w domach. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali lekcyjnej. 

 Minimalna przestrzeń dla uczniów i nauczyciela w sali wynosi 4 m2. 

 Z sali należy usunąć wszelkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć ani 

 zdezynfekować (np. dywan). 

 Przybory do ćwiczeń ruchowych, wykorzystane podczas zajęć lub przerw są każdorazowo 

myte lub 

 dezynfekowane. W przypadku zajęć na sali sportowej po każdych zajęcia podłoga jest myta. 

 W sali każdy uczeń siedzi w osobnej ławce, ustawione w min. półtorametrowej odległości od 

drugiej. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku 

 szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

 przyborami szkolnymi między sobą. 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

 Podczas przerwy uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela. Przerwy są organizowane co 

45 minut lub częściej. 

 Zaleca się organizowanie przerw na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

 Należy ograniczyć aktywność ruchową uczniów, która sprzyja bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
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uczniami. 

 Należy tak organizować przerwy, zajęcia na sali sportowej i świeżym powietrzu oraz 

opuszczanie sal lekcyjnych z innych powodów, by poszczególne grupy uczniów nie stykały się 

ze sobą. 

 Nie należy organizować wyjść (np. spacerów, wycieczek) poza teren szkoły. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. maskotek, 

własnych piłek itp. 

 Uczniowie mogą korzystać z szatni przed i po zakończeniu zajęć z zachowaniem dystansu 

 społecznego. Poszczególne grupy po zajęciach opuszczają sale lekcyjne w odstępach co 

najmniej 5 minutowych. 

 Funkcjonowanie dożywiania i dowożenia uzależnione jest od ilości chętnych dzieci. 

 Rodzice i opiekunowie dzieci przyprowadzających/odbierających uczniów ze szkoły muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem 

zasady jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od drugiego rodzica z dzieckiem. Oprócz 

dystansu społecznego należy rygorystyczne przestrzegać też innych środków ostrożności, 

takich jak osłanianie nosa i ust, noszenie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odprowadzani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 

 W razie potrzeby nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie. Rodzice przysyłający 

dziecko do szkoły są zobowiązani do posiadania w gotowości telefonu, niezbędnego do 

szybkiej komunikacji. 

 Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Rodzice powinni złożyć pisemne zgody na badanie 

 temperatury dziecka przy wejściu rano do sali. 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w odrębnym 

 pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej) pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem 2 m 

 dystansu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

2. Organizacja konsultacji dla uczniów klas 4 – 8 SP 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby 

 zakaźnej. Na konsultacje nie mogą przychodzić uczniowie, mieszkający wspólnie z osobą 

przebywającą na kwarantannie lub w izolacji. 

 Konsultacje organizuje się zgodnie z potrzebami uczniów i na ich prośbę lub rodziców. 

Obecność jest dobrowolna. 

 Konsultacje przeznaczone są głównie dla uczniów przygotowujących się do egzaminów 

zewnętrznych oraz dla uczniów chcących poprawić oceny na potrzeby klasyfikacji. 

 Zajęcia odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem konsultacji. 

 Konsultacje mają formę indywidualną i grupową. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów (4 m2 na jednego ucznia). 
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 Konsultacje odbywać się będą w stałych salach lekcyjnych, przypisanych do poszczególnych 

klas. 

Uczniowie będą siedzieć przy oddzielnych stolikach w odległości 1,5 metra odstępu między 

nimi (1 uczeń – 1 stolik). 

 Uczniowie nie powinni podawać sobie rąk na powitanie. 

 Podczas kasłania lub kichania należy zasłaniać twarz. 

 W każdym miejscu i w każdej sytuacji musi zostać zachowany dystans 2 metrów od drugiej 

osoby. 

 Wszystkich uczniów obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki 

jednorazowe) oraz dezynfekcja rąk przy wchodzeniu na teren szkoły. 

 Zobowiązuje się wszystkich uczniów i pozostałe osoby do częstego mycia rąk zgodnie z 

instrukcją, znajdującą się przy umywalkach. 

 Uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

jak wyżej. Książki zwracane przez uczniów podlegać będą kwarantannie. 

 Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników. 

 Sala lekcyjna powinna być często wietrzona, co najmniej raz na godzinę. 

 Po zakończonych konsultacjach grupowych uczniowie wychodzą z sali stopniowo w pewnych 

odstępach czasowych. 

3. Organizacja zajęć dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno–pedagogicznych 

 Zajęcia te mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji uczniów i ich 

 rodziców. 

 Są to zajęcia indywidualne trwające 2 godziny w tygodniu, najczęściej niezblokowane. 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci z objawami choroby zakaźnej, ani uczniowie 

mieszkający wspólnie z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

 Należy stosować środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe. 

 Należy zachować dystans społeczny co najmniej 2 metrowy. 

 Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki. 

 Należy zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły z zachowaniem instrukcji, znajdującej się 

przy dozowniku. 

 Na terenie szkoły nie powinna przebywać żadna osoba z zewnątrz. 

 Sala lekcyjna powinna być wywietrzona, a powierzchnie dotykowe i płaskie zdezynfekowane. 

Ogólne zasady sanitarne, obowiązujące podczas wszystkich rodzajów prowadzonych w szkole zajęć 

 Przy wejściach do szkoły umieszczone są urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcje ich używania, a także tablice z numerami telefonów do służb sanitarnych i 

medycznych. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust 

i nosa, a także zakładania rękawiczek ochronnych. Nie wolno im przekraczać obowiązujących 

stref przebywania (przestrzeni oznaczonych taśmami podłogowymi). 

 Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego 

mycia rąk ciepłą wodą i mydłem z zachowaniem zasad instrukcji. Instrukcje mycia rąk 

znajdują się nad umywalkami. 
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 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Pracownicy obsługi i administracji powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Należy ograniczyć do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Jeżeli pojawianie się 

takich osób jest niezbędne (np. listonosz) należy zachować wszelkie środki ostrożności, takie 

jak osłanianie nosa i ust, noszenie rękawiczek jednorazowych i dezynfekcja rąk. 

 Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnej (co najmniej 3 razy dziennie) dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (klamek, włączników, baterii umywalkowych, toalet, poręczy, 

klawiatur oraz powierzchni płaskich – blatów stolików i siedzisk) oraz codziennego 

utrzymywania w szczególnej czystości pomieszczeń szkolnych, w tym sal, korytarzy, klatek 

schodowych i sanitariatów. 

 Czynności dezynfekcyjne i porządkowe będą monitorowane. W tym celu wykorzystywane 

będą specjalne „Karty dezynfekcji i sprzątania”. 

 Podczas dezynfekcji należ przestrzegać zaleceń producenta, by nie narażać uczniów na 

wdychanie oparów, które mogą być groźne dla zdrowie. 

 Wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w środki ochrony 

osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki i w razie potrzeby fartuchy ochronne. 

 Wprowadza się zakaz korzystania z dystrybutorów wody pitnej. 

 Pracownicy kuchni zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań w dziedzinie czystości, 

higieny i bezpieczeństwa przygotowywanych posiłków. Naczynie i sztućce należy wyparzać 

lub myć w temperaturze co najmniej 60 0C z dodatkiem detergentu. W kuchni i stołówce 

obowiązują te same zasady co w innych miejscach szkoły – dystans społeczny i środki 

ochrony osobistej. 

W szkole obowiązują następujące zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracownika szkoły: 

 pracownik jest niezwłocznie odsuwany od pracy i izolowany w specjalnie w tym celu 

wyznaczonym 

 pomieszczeniu (gabinet higienistki szkolnej), 

 o zaistniałej sytuacji powiadomiona zostaje powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i 

dalsze 

 postępowanie odbywa się zgodnie z wydanymi przez nią instrukcjami i poleceniami, 

 obszar, w którym poruszał się pracownik zostaje zdezynfekowani i gruntownie wysprzątany, 

 ustalona zostaje lista osób, z którymi kontaktował się podejrzany o zakażenie pracownik. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Józef Milewski 


