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Procedury bezpieczeństwa dla uczniów klas 1 - 3 

obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 78                   

od dnia 18.01.2021 r.  

 
1. Do szkoły przychodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych.  

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkolnego mają obowiązek 

zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy każdych 

drzwiach wejściowych do szkoły. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren budynku szkolnego. 

Jedynie rodzice/opiekunowie uczniów klas młodszych mogą wejść do szatni, 

zachowując zasady:  

a) 1 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 (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy wchodzą do szkoły 

w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk, stojąc w drzwiach sali zgłaszają 

nauczycieli odbiór dziecka. 

6. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z wychowawcą lub 

dyrektorem szkoły rodzice/opiekunowie mogą odebrać dziecko ze szkoły 

w trakcie zajęć lekcyjnych. 

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. 

8. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. W czasie wszystkich lekcji (z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania 

fizycznego) uczniowie przebywają  w jednej sali. 

10.  Na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych ogranicza się 

gromadzenie uczniów. 

11.  W czasie przerw uczniowie: 

- jeżeli jest to tylko możliwe pozostają w sali, a w przypadku wyjścia na 

przerwę nauczyciel dokładnie wietrzy salę, 
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- każda grupa uczniów (klasa) ogranicza do minimum kontakty z innymi 

uczniami,  

- dzieci przebywają w pobliżu sali w której mają lekcje i nie 

przemieszczają się po terenie szkoły. 

12.  Jeżeli jest to tylko możliwe nauczyciel rozsadza uczniów w pustych ławkach, 

prowadzi lekcje przy uchylonych oknach oraz ogranicza bezpośredni kontakt 

z uczniami, 

13.  Uczeń posiada własne przybory, podręczniki i ćwiczenia. Uczniowie nie 

pożyczają sobie w/w materiałów i przyborów. 

14.  Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów. 

15.  Nauczyciel mający lekcje w danej sali lekcyjnej, również w salach 

gimnastycznych, dba o wietrzenie sal. Po każdej lekcji nauczyciel otwiera okna 

i zamyka salę na klucz. Części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej 

raz na godzinę, w czasie lekcji. Za tę czynność odpowiedzialny jest pracownik 

obsługi. 

16.  Nauczyciele świetlicy wietrzą salę co godzinę oraz zwracają uwagę na częstą 

dezynfekcję rąk przez wychowanków. 

17.  Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do 

dopilnowania aby uczniowie dezynfekowali ręce przed rozpoczęciem zajęć w 

salach  gimnastycznych i po ich zakończeniu, a także po powrocie z obiektów 

sportowych zewnętrznych i po skorzystaniu z toalety. 

18.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. 

19.  Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania  w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - 

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, biurka, 

klawiatur, myszek, włączników. Pomieszczenia sanitarne , poręcze są 

dezynfekowane po każdej przerwie. 

20.  W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

21.  Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć dezynfekuje swoje stanowisko 

pracy i używane pomoce. 

22.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób w 

danej sali i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. Uczeń do czasu odebrania go przez 

rodziców/opiekunów pozostaje pod opieką nauczycieli uczących w tej klasie. 
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23.  Do momentu odwołania przez Dyrektora Szkoły, nauczyciele nie organizują 

wyjść i wycieczek szkolnych oraz imprez i konkursów o zasięgu 

ogólnoszkolnym. 

24.  Podczas korzystania z biblioteki szkolnej uwzględnia się konieczny okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów.  

25.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV – 2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

26.  Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców 

z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania higieny i reżimu sanitarnego podczas pobytu w 

szkole. 

27.  Wszystkie ustalenia mogą ulec modyfikacji w zależności od sytuacji 

epidemicznej w kraju. 


