
Procedury organizacji zajęć dla klas I - III  

w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu 

w okresie występowania stanu epidemii COVID-19 

Procedury opracowano w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r. 

 

1. Od 25 maja 2020r. placówka czynna będzie w stałych godzinach funkcjonowania, czyli od 

7:30 – 15:30 i w tym czasie realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i 

dydaktyczne dla uczniów klas I – III. 

2. Dzieci, których rodzice zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach, będą podzielone na grupy, 

do których w miarę możliwości zostaną przypisani ci sami nauczyciele oraz jedna stała sala. 

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci (4m2 na osobę i każdego opiekuna). 

4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu – wynoszący co najmniej 1,5m. 

5. Z sali będą usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

6. Personel będzie przeprowadzał dezynfekcję wszystkich sprzętów i zabawek, które używane 

będą przez dzieci przebywające w placówce (stoły, krzesła, kredki, zabawki).  

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będzie wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

– 1 ławka szkolna). 

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane. 

12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, lub w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. W miarę możliwości uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony lub 

dezynfekowany. 

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy dzieci, ale musi być zachowany między nimi 

dystans. W miarę możliwości grupy będą przychodziły na różne godziny. 

17. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

18. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w salach lekcyjnych. 

19. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi będą ograniczać do koniecznego 

minimum kontakt z uczniami i nauczycielami. 

20. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Obowiązuje bezwzględny 

zakaz przyprowadzania ucznia do szkoły z objawami chorobowymi np. katar, kaszel. 

21. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, obowiązuje bezwzględny zakaz 

przyjścia ucznia do szkoły. 

22. Uczniowie do szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

23. Osoby przyprowadzające/odbierające uczniów wchodzą tylko do wyznaczonej przestrzeni, 

tj. wiatrołapu. 



24. Do placówki wstęp będą miały wyłącznie dzieci i pracownicy szkoły. 

25. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i w rękawiczkach. Uczniowie 

wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem od strony parkingu.  

26. W godz. 7:30 – 8:30 przy drzwiach za wiatrołapem pełnił będzie dyżur pracownik szkoły(w 

masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni), celem 

zmierzenia dziecku temperatury. Mierzy temperaturę za pomocą termometru 

bezdotykowego. Jeśli temperatura ciała wyniesie powyżej 370 C – dziecko nie zostanie 

przyjęte do placówki.  

27. Po wejściu do szkoły uczeń idzie do szatni (w szatni w jednym momencie może przebywać 

4 uczniów), i przebiera się korzystając z wyznaczonej szafki. Po przebraniu się idzie do 

łazienki i myje dokładnie ręce, a następnie przemieszcza do wyznaczonej sali, w miarę 

możliwości pod opieką pracownika obsługi.  

28. Odbiór dziecka z placówki odbywa się w następujący sposób: należy poinformować osobę 

dyżurującą, po którego ucznia się przyszło. Uczeń zostanie poproszony o wyjście z sali, 

przejdzie do szatni i będzie mógł wyjść.  

29. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie ucznia do placówki wytworzy się kolejka, należy 

zachować odstęp 2 metrów od innych dzieci i rodziców. 

30. Miejsca wspólne i toalety będą na bieżąco dezynfekowane. 

31. Dezynfekcja rąk dzieci będzie odbywała się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, 

będziemy to nadzorować. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory będzie odbywało się przy 

użyciu ręczników papierowych. 

32. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. 

33. Posiłki zapewniać będziemy jak dotychczas. 

34. Jeśli w placówce dojdzie do podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas 

dziecko izolowane będzie od reszty grupy. Do szkoły zostanie wezwany rodzic/opiekun, 

informowane będą: najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, organ prowadzący oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Osoba taka powinna jak najszybciej opuścić 

budynek przedszkola. Dalsze kroki podejmowane będą w oparciu o decyzję uprawnionych 

do tego organów. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników 

opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą zdezynfekować dłonie płynem 

znajdującym się przy wejściu do szkoły oraz powinny mieć zakryte usta i nos, z 

wyłączeniem osób z problemami zdrowotnymi, bądź z niepełnosprawnościami. 

2. Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnego mycia rąk. 

3. Pracownicy szkoły dbają o utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcję toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach, klawiatury, włączników. 

4. Sekretarz szkoły prowadzi codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 

klawiatury, włączników. 

5. Nauczyciele, i pozostali pracownicy szkoły są zaopatrzeni są w indywidualne środki 

ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z 

długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 



Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli 

to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

2. Personel kuchni powinien ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły do niezbędnego 

minimum. 

3. Wszystkie grupy spożywają posiłki na stołówce, według ustalonego harmonogramu. 

4. Przy jednym stoliku może jeść dwoje dzieci. 

5. Po każdej grupie personel kuchni ma obowiązek zdezynfekować krzesło i blat stołu, przy 

którym jadły dziecko. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 600 C lub je wyparzać. 
 

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń 

 
 

Dyrektor 
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