
I. Procedura bezpieczeństwa w szkole dotycząca organizacji zajęć: 

  

1. Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi, korzystając z wyznaczonych wejść: 

wejście nr 1, uczniowie z kl. I-III 

wejście nr 2, dzieci z oddziału przedszkolnego 

wejście nr 3, uczniowie kl. IV – VIII 

wejście nr 4, nauczyciele/ pracownicy szkoły 

wejście nr 5, uczestnicy zajęć na terenach sportowych 

2. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych na teren szkoły. Osoby te mogą 

wejść na teren szkoły za zgodą dyrektora szkoły. 

3. Szkoła zapewnia opiekę uczniom wyłącznie w czasie planowych zajęć dydaktycznych zaś 

w świetlicy w godzinach 12.40-14.40. 

4. Uczniowie przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy jest zgodna z 

obowiązującymi wytycznymi. 

6. Do  przestrzeni,  o  której  mowa  w  pkt.  5,  nie  wlicza się  pomieszczeń pomocniczych w tym 

ciągów komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

7. W  grupie przebywać może do 25 osób. 

8. W  sali, w  której  przebywają  uczniowie  nie  mogą  znajdować się lub muszą  być 

zabezpieczone  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać z  użyciem  detergentu  

lub zdezynfekować. 

9. Przedmioty używane w trakcie pobytu ucznia każdego dnia po zakończeniu zajęć podlegają 

dezynfekcji. 

10. Zabrania się wnoszenia przez ucznia na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów                             

lub zabawek. 

11. Podczas pobytu uczniów w  szkole bez względu na miejsce prowadzenia zajęć obowiązują  

ogólne zasady higieny. 

12. Maseczki  jednorazowe, które zostały użyte, a także maseczki uszkodzone należy 

wyrzucać do wyznaczonych koszy. 

13. Szkoła  pracuje  w  systemie  dzwonkowym, a przerwy (ciche)  wyznacza  nauczyciel 

prowadzący lekcję, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

14. Obliguje się  nauczyciela do wietrzenia w czasie przerwy lub w razie potrzeby, także                            

w czasie zajęć, sali co najmniej raz na godzinę. 

15. Należy wietrzyć części wspólne co najmniej raz na godzinę.                                                               

16. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują/myją ręce bezpośrednio  po wejściu do szkoły, 

po  powrocie  z  boiska,  przed  posiłkiem,  po  posiłku, ponadto dokładnie  myją                                

i dezynfekują ręce po wyjściu z toalety oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

17. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela poruszając  się  po  budynku  poza  swoją  salą  

lekcyjną  uczniowie  mogą zostać zobligowani  są do korzystania z osłony ust i nosa. Osłonę ust i 

nosa można zdjąć podczas przerwy wyłącznie w celu spożycia posiłku lub napoju. 

18. W sali lekcyjnej uczniowie  mogą  przebywać bez środków ochrony osobistej. Osoby 

sprawujące opiekę nad uczniami w tej kwestii podejmują indywidualne ustalenia.   

19. Nauczyciele, sprawując  opiekę  nad uczniami zobowiązani są do zachowania minimum 1,5 m 

odległości od siebie. 

20. Termometr bezdotykowy należy zdezynfekować każdego dnia po zakończeniu pomiarów.    

21. W  przypadku  zaobserwowania  niepokojących  symptomów  chorobowych  u  ucznia 

podczas jego pobytu  w  szkole (po stwierdzeniu tych objawów uczeń natychmiast 

zakłada  maseczkę),  ucznia  bezzwłocznie  umieszcza  się  w izolatorium  i  powiadamia 

rodziców  w celu  pilnego   odebrania  dziecka.  Osoba  sprawująca  opiekę nie może   

pozostawać  w mniejszej odległości od dziecka niż 2 m. 

22. Sprzęt  z  którego uczniowie korzystają, przebywając na zewnątrz budynku szkoły 

podlega regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu lub jest dezynfekowany. 



23. Jeżeli  nie  ma  możliwości  dezynfekcji sprzętu,  o  którym  mowa  w  pkt.  22,  nie wolno                           

z niego korzystać. 

24. Uczeń  może  korzystać  z  tablicy  interaktywnej  lub  suchościeralnej,  jeżeli  wskaźnik                                  

lub pisak jest regularnie dezynfekowany, bądź uczeń używa rękawiczek jednorazowych. 

Uczniowie nieużywający rękawiczek jednorazowych nie mogą używać gąbki, kredy oraz 

magnesów. 

25. Zaleca się przebywanie na boisku szkolnym z uwzględnieniem zachowania  maksymalnej 

odległości. 

26. W  razie  konieczności  (np.  podczas  przeprowadzania  zabiegów  higienicznych) 

nauczyciel lub pracownik szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek. 

27. W  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  znajdują  się instrukcje prawidłowego  mycia   

rąk,  dezynfekcji rąk, prawidłowego   zdejmowania maseczki  oraz  prawidłowego  zdejmowania  

rękawiczek. W  salach  lekcyjnych  znajduje  się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. 

28. Podczas  zmian  sal  każdy  nauczyciel  jest  zobligowany do monitorowania  wszystkich 

uczniów przebywających na korytarzu. 

29. W czasie przerwy  uczniowie  przebywają  pod  opieką  nauczyciela, tylko w wyznaczonych 

miejscach na korytarzu lub w toalecie.   

30. Wszelkie  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymania  w czystości 

ciągów komunikacyjnych,   dezynfekcji   powierzchni   dotykowych,   poręczy, klamek,    

powierzchni  płaskich,  stołów,  zabawek,  włączników,  itd.,  dokumentuje  się   

protokolarnie.  Czynności  te  wykonywane  są  w  czasie  nieobecności  uczniów                                       

w  pomieszczeniu  lub  na  zewnątrz  szkoły  na  jej  terenie,  aby  uczniowie  nie  wdychali 

oparów  środków  służących  do  dezynfekcji. 

 

  

  

  


