
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie 

Szkoły Podstawowej w Złotorii 

  

I. Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

  

II. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:  

1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów, którzy nie 

wykazują 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.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko na boisko szkolne (nie wchodzą do 

budynków szkolnych), zachowując zasady:  

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym,  

• rodzice/opiekunowie/osoby postronne nie wchodzą do budynku szkoły; sprawy 

urzędowe załatwiane są za pomocą maili/e-dziennika, telefonicznie lub bezpośrednio 

po uprzednim uzgodnieniu terminu - dnia i godziny; 

• w przypadku konieczności pilnego kontaktu z Dyrektorem szkoły obowiązują numery 

telefonu: 56 648 98 23 lub 500 186 658. 

4. Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły:  



• Uczniowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym społeczności szkolnej. 

• Dzieci z klas pierwszych są doprowadzane przez rodziców do drzwi białego budynku i 

przekazywane nauczycielowi. Rodzice przyprowadzają dziecko najwcześniej o godz. 

7.50. Lekcja rozpoczyna się punktualnie o godz. 8.00. 

• Uczniowie klas drugich przebywający od rana w świetlicy są odbierani przez 

nauczyciela. Pozostałe dzieci przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed 

rozpoczęciem lekcji bezpośrednio do sali lekcyjnej. 

• Uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły najwcześniej  o godz. 7.50. Nauczyciel 

czeka na dzieci w sali lekcyjnej. 

• Uczniowie kl. II- VIII wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem: 

             Wejście dla osób niepełnosprawnych (przy sali gimnastycznej): kl. IIa, IIb,  

              IIc, IIIa, IIIb, IVa, VIb, VIIb, VIIIb. 

              Wejście główne: kl. IVb, Va, VIa, VIc, VIIa, VIIc, VIIIa. 

• Uczniowie kl. IV-VIII niedojeżdżający autobusem szkolnym przychodzą do szkoły 

najwcześniej o godz. 7.45. Zakładają maseczkę, dezynfekują ręce i udają się do 

przydzielonej sali lekcyjnej, gdzie pozostawiają plecak na swoim miejscu. Następnie 

opuszczają pomieszczenie i kierują się na boisko szkolne. 

• Uczniowie przy każdorazowym wejściu do szkoły dezynfekują ręce, dla 

bezpieczeństwa zasłaniają usta i nos maseczką do czasu wejścia do klasy i zajęcia 

miejsca w ławce. 

• W czasie pobytu w sali lekcyjnej, świetlicy uczniowie nie mają obowiązku noszenia 

maseczek. Wychodząc na korytarz, każdorazowo obowiązkowo używają maseczek. 

• W trakcie przerw uczniowie ograniczają przemieszczanie się po korytarzach szkolnych 

do niezbędnego minimum. 

• Uczniowie spędzają przerwę międzylekcyjną w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu 

na boisku szkolnym, a w przypadku niepogody pozostają w miejscu wyznaczonym na 

korytarzu lub w sali gimnastycznej. Na boisko lub do sali gimnastycznej uczniowie są 

doprowadzani przez nauczyciela kończącego z daną klasą lekcję. 



• Po przerwie uczniowie wchodzą do szkoły w wyznaczonej kolejności pod opieką 

nauczyciela rozpoczynającego z nimi lekcję. Wchodząc, są zobowiązani do założenia 

maseczki i dezynfekcji rąk. 

• Uczniowie danego oddziału odbywają wszystkie lekcje w jednej wyznaczonej sali za 

wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego, na które przemieszczają się pod 

opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nie dotyczy to uczniów klas ósmych, którzy 

w sytuacji braku możliwości zapewnienia im jednej sali, będą przemieszczać się do 

różnych klas na poszczególne lekcje. 

• W trakcie przerw dla bezpieczeństwa własnego oraz pracowników szkoły uczniowie 

zasłaniają usta i nos, często myją ręce, unikają dotykania okolic oczu, nosa i ust. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Nie wolno wymieniać się przyborami 

szkolnymi i podręcznikami między sobą. Wszystkie podręczniki, ćwiczenia, zeszyty 

ucznia są obowiązkowo podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczeń 

uczęszcza. 

• W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego uczeń zabiera podręczniki do 

domu. W trakcie pandemii ogranicza się korzystanie z indywidualnych szafek. Szafki 

przeznaczone będą do przechowywania strojów spotrowych na lekcje wychowania 

fizycznego. 

• Podczas pobytu w placówce uczniowie nie gromadzą się i zachowują dystans między 

sobą. 

• Po każdej lekcji należy wietrzyć sale, w których odbywają się zajęcia i dezynfekować 

ławki. 

III  OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  

• Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Złotorii. 

• Rodzice/ opiekunowie prawni stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas 

nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.  

• Rodzice/ opiekunowie prawni przed wyjściem ucznia do szkoły kontrolują temperaturę 

dziecka. W przypadku temperatury podwyższonej do 37,5 stopnia, decydują o pozostawieniu 

dziecka w domu. 



• Rodzice/ opiekunowie prawni nadzorują przestrzeganie wytycznych dotyczących 

nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

Jednocześnie kontrolują posiadanie i używanie przez dziecko maseczek ochronnych. 

• Rodzice/ opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 

higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego 

dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

• Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 

bezwzględnego odbierania telefonów od pracowników szkoły. 

 

IV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem  1 września 2020r. .  

• Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 


