
Procedura określająca organizację zajęć, zasady pobytu uczniów w szkole oraz funkcjonowanie 

placówki oświatowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie ze względu na COVID-19 

 

 

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.  

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń – dziecko bez objawów sugerujących infekcję oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach izolacji w warunkach 

domowych. 

 Uczniowie klas 3-8 na korytarzach (ciągach komunikacyjnych) zabezpieczeni są w maseczki 

ochronne(maseczki zabezpieczają rodzice) 

 W klasach podczas zajęć po zajęciu swojego miejsca uczniowie mogą odsłonić usta i nos. 

 Uczniowie klas 1-3 mają przerwy śródlekcyjne w innym czasie niż klasy starsze.(decyduje 

nauczyciel) 

 Bezwzględnie uczniowie maja obowiązek posiadanie obuwia zmiennego (obuwie na białych 

podeszwach) w przeciwnym razie zastosujemy inne zabezpieczenie obuwia. 

 Kilka krotny brak obuwia będzie skutkował koniecznością dostarczenia przez rodzica 

wymaganego obuwia zmiennego. 

 Nie organizuje się żadnych wyjść oraz wyjazdów poza teren szkoły. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Przebywanie osób z zewnątrz w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum i 

wyznaczonych obszarów – (sekretariat szkoły/przedsionek), z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe). 

 Zapewniony zostaje inny szybki sposób komunikacji opiekuna ucznia, z wykorzystaniem 

komunikacji na odległość (telefon, dziennik Librus). 

 W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk(po przyjściu do szkoły należy 

niezwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kaszlu, kichania oraz unikanie dotykanie ust, 

nosa, oczu. 

 Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

II. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH NA TERENIE 

SZKOŁY 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do noszenia osłony ust i nosa oraz rękawiczek 

jednorazowych lub dezynfekcji rąk. 

 Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły.  

 Przy wejściu do budynku obligatoryjnie wszyscy wchodzący dezynfekują ręce.  

  W przypadku zaobserwowania objawów choroby u dziecka, dokonany będzie pomiar 

temperatury(wymagana zgoda rodziców)zał. nr1 dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły. 



 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły są zobowiązani 

do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m. 

 Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek)z 

zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem. 

 Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

 W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę, materiał zasłaniający 

usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia(przedsionka) szkoły. Dziecko- uczeń następnie 

samodzielnie przechodzi do szatni. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 

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

przyborami miedzy sobą 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwalach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut. 

 

III. WARUNKI PORUSZANIA SIĘ I PRZEBYWANIA W SZKOLE NA PRZERWACH I NA 

ZAJĘCIACH 

 

 Nauczyciel klas I-III odprowadza grupę do szatni przestrzegając zachowania dystansu 

pomiędzy uczniami. 

 Uczniowie klas I-III będą przebywać w szkole w czasie zajęć w stałych klasach dla każdego 

oddziału. Liczebność grup nie będzie przekraczała 24 uczniów.  

 W czasie wymiany oddziałów pomieszczenia klas i ich wyposażenie będzie 

dezynfekowane(prowadzona będzie karta monitoringu prac porządkowych) 

 Po każdych zajęciach sale będą wietrzone a powierzchnie ławek, stołów i krzeseł 

dezynfekowane. 

 Liczebność grup klas 4-8 nie przekracza 20 uczniów, a na zajęciach informatycznych 

wprowadzono podział na grupy. 

 W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie będą mogli korzystać z boiska oraz dziedzińca 

szkolnego(przy dobrych warunkach atmosferycznych).Urządzenia na placu zabaw będą 

dwukrotnie dezynfekowane w ciągu dnia. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem po 

każdym dniu zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

 

IV. ŚWIETLICA SZKOLNA 

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów. 

  Godziny funkcjonowania świetlicy są od 7.10 do 16.10. 

 Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 Grupa liczy maksymalnie do 20 osób. 

 Po każdej grupie wyposażenie świetlicy będzie dezynfekowane a sala wietrzona. 

 

V. BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 Szkoła udostępnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom w miarę potrzeb w 

wyznaczonych dniach i określonych godzinach lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem. 



 Jednorazowo w bibliotece przebywa tylko jeden uczeń. 

 Książki z zaznaczoną datą zwrotu podlegają obowiązkowej kwarantannie w wyznaczonym 

miejscu. Na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej kwarantanna trwa 72 godziny. 

 Bibliotekarz dba o przestrzeganie reżimu sanitarnego. 

 

VI. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE 

 Na boisku lub w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że 

zachowany jest między nimi dystans. 

 Grupa korzysta z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

zachowując dystans między uczniami. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie dezynfekowany lub 

wyłączony z użycia.  

 

VII. STOŁÓWKA SZKOLNA 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 

 Uczniowie spożywają posiłki wg ustalonego harmonogramu, przy stołach rozstawionych w 

jadalni umożliwiającej spożycie posiłku przez 16 uczniów. 

 Posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowych.  

 Posiłki wydawane są zmianowo, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł raz wietrzenie 

pomieszczenia następuje po każdej grupie. 

 Wydawanie i spożywanie posiłku odbywa się przy zastosowaniu reżimu sanitarnego. 

 Zasady spożywania posiłku są zgodne z zasadami przebywania uczniów/dzieci w klasie. 

 

VIII. DZIAŁANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW 

CHOROBOWYCH U UCZNIA 

 Sekretariat w razie potrzeby zapewnia szybki, telefoniczny kontakt z rodzicami uczniów. 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

wyznaczonym miejscu(gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów. 

 Szkoła ponadto kontaktuje się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania. 

 

IX. ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH 

 Podczas zajęć zapewnione są zasady higieny umożliwiające realizację zajęć (dezynfekcje, 

maseczki, przyłbice). 

 Co godzinę odbywa się wietrzenie pomieszczeń. 

 Regularnie dezynfekowane są powierzchnie często użytkowane przez dzieci/uczniów, 

czyszczone są powierzchnie wspólne (klamki drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, sprzęt do 

rehabilitacji, biurka, ławki, klawiatura, włączniki świateł). 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, stosujemy procedury postępowania jak z 

pracownikiem, uczniem z podejrzeniem zakażenia. 

X. ZASADY OGÓLNE. 

W szkole obowiązują procedury oraz wyeksponowane są informacje zapewniające 

przeciwdziałanie COVID-19 , rozlokowane sa w każdym pomieszczeniu dystrybutory płynów 

dezynfekujących .Wobec uczniów prowadzone będą działania propagujące nawyki higieniczne i 

profilaktyczne częste mycie rak, zasłanianie ust, nosa podczas kichania i kaszlu, nie dotykania 



ust, nosa, oczu). Nauczyciele i uczniowie w szkole w miarę możliwości powinni zachować 

dystans od innych osób. 

Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych -poręczy, klamek, włączników, stolików, klawiatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


