
Procedury funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie,  

w czasie epidemii od 1 września 2020 r. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

w warunkach domowych. 

2. W dzienniku Librus, w plikach szkoły, zostało zamieszczone oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia dotyczące braku przeciwskazań do uczestnictwa 

dziecka w zajęciach szkolnych. Wypełnione i podpisane oświadczenie, rodzic  dostarcza 

do wychowawcy lub sekretariatu, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynków szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i 

nosa (maseczka/przyłbica) oraz do dezynfekcji rąk. Przy wejściach do budynków szkoły 

umieszczone są dystrybutory z płynem do dezynfekcji wraz z instrukcją jego użycia.    

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

5. Na terenie szkoły znajdują się opisane pojemniki do wyrzucania jednorazowych 

rękawiczek i maseczek. 

6. Urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco utrzymywane w czystości oraz 

dezynfekowane.  

7. Uczniowie, pracownicy i inne osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do 

zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) na korytarzach, w ciągach 

komunikacyjnych, toaletach i innych pomieszczeniach szkolnych poza salami 

lekcyjnymi. Dotyczy to również autobusu szkolnego. 

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

bez 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.  

9. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły (tj. boisko), zachowując zasady: 

 jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu społecznego od kolejnego ucznia, opiekuna z dzieckiem oraz 

pracownika szkoły ( w miarę możliwości min. 1,5 m) 

10. W pierwszych tygodniach września dopuszcza się wchodzenie rodziców uczniów klas 

pierwszych do budynku szkolnego z zachowaniem powyższych zasad.  

11. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum.  

12. Jeżeli u ucznia stwierdzono symptomy choroby (kaszel, podwyższona temperatura, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, utrata smaku lub 

węchu), kieruje się go pod opieką do wyznaczonego miejsca izolacji. Następnie 

dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami dziecka i 

informuje ich o niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka. 

 Rodzice zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i skonsultować 

się z lekarzem. O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice 

niezwłocznie informują dyrektora szkoły. 

 Do czasu przyjazdu rodziców uczeń przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu 

pod opieką nauczyciela, innego pracownika szkoły lup pielęgniarki szkolnej.  



 Miejscem izolacji w poszczególnych budynkach są: 

* budynek nr 1 – sala C2 

* budynek nr 2 i 3 – gabinet psychologa 

* budynek nr 4 – gabinet pedagoga 

13. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. Pracownik, który 

mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza szkołą powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi.  

14. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie w czasie pracy objawy choroby (gorączka, 

kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, utrata 

smaku lub węchu), niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje 

następujące działania: 

 odsuwa pracownika od pracy do czasu ustalenia stanu zdrowia i unikając 

kontaktu z innymi osobami pracownik przechodzi do wyznaczonego 

odizolowanego pomieszczenia, 

 zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i 

zaleca kontakt z lekarzem, 

 o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły. 

 przemieszczając się do lekarza lub do domu po podejrzeniu wystąpienia 

zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej. 

15. Szkoła jest wyposażona w termometry bezdotykowe, które należy zdezynfekować po 

użyciu. Termometry znajdują się w następujących miejscach: 

* budynek nr 1 – pokój nauczycielski 

* budynek nr 2 i 3 – sekretariat 

* budynek nr 4 – sekretariat 

16. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy systematycznie 

czyścić lub dezynfekować. 

18. Powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty wyznaczeni 

przez dyrektora szkoły pracownicy obsługi mają obowiązek dezynfekować. Każda 

dezynfekcja odnotowywana jest na karcie monitoringu dezynfekcji i potwierdzona 

podpisem pracownika. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do 

dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce, bądź w wyznaczonym przez 

nauczyciela miejscu w sali lekcyjnej. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, podłoga oraz szatnie powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdym bloku zajęć. 

21. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



22. Uczniowie korzystają w czasie przerw, w miarę możliwości, z boiska szkolnego 

zachowując dystans społeczny. 

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

tych przedmiotów. 

25. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły lub dezynfekowały ręce, np. 

przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z boiska. 

 dzieci, pod nadzorem nauczycieli korzystają z boisk szkoły. Zajęcia i zabawy 

należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości miedzy 

dziećmi i pracownikami. W klasach I-III zajęcia te należy tak organizować, aby 

dzieci z innych klas nie kontaktowały się ze sobą. 

26. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć pozalekcyjnych nauczyciel ma obowiązek 

upewnić się, czy sala została zdezynfekowana. 

27. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające wytyczne  zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii znajdują się przy wejściu do biblioteki. 

28. Współpraca z pielęgniarką szkolną uwzględnia wymagania określone w przepisach 

prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych zawiera zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

30. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

31. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

32. Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z 

organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-

epidemiologicznej może podjąć decyzję o : 

 pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

 wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego 

 wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 

 ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki  

33. Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco monitoruje sytuację 

epidemiczną COVID-19 w środowisku szkoły, którą zarządza. 


