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Organizacja zajęć  
w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach  

od 17 maja 2021 r. zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS 

 

 

Ogólne zasady:  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym.  

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania 

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu 

pomiędzy grupami.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

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 lub w izolacji. 

2. W przypadku pojawienia się większej liczby zakażeń w powiecie pajęczańskim (szkoła 

w strefie czerwonej) wszystkim osobom wchodzącym do budynku szkoły zostanie 

zmierzona temperatura. Wysokość graniczną temperatury wyznaczył GIS (dla 

termometrów bezdotykowych wynosi 38ºC). 

3. Uczniowie powinni nosić maseczki (rekomendowane chirurgiczne) w częściach 

wspólnych szkoły, tj. na korytarzach podczas przerw oraz w szatni. 

4. 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.  

5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.  

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do szkoły. W szczególnych przypadkach 

mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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7. Zasady odbioru dzieci ze szkoły:  

a) rodzice uczniów klas I mogą wejść po dziecko na korytarz przy klasie, zachowując 

zasady z pkt. 4. 

b) Pozostali rodzice oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły, zachowując dystans 1,5 

m.   

c) w przypadku dziecka przebywającego w świetlicy opiekun zgłasza odbiór dziecka 

dyżurującemu przy wejściu do szkoły pracownikowi, czekając na wyjście dziecka na 

zewnątrz. 

8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (korytarz przy salach klas pierwszych oraz 

wejście do szkoły od strony parkingu). 

9. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), a w przypadku większej liczby uczniów – w sali 

zapewniającej min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną 

niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem 

transportu. 

10.  Uczniowie powinni zachować dystans między sobą, szczególnie w miejscach wspólnych, 

tj. na korytarzach, w szatniach.  

11.  W celu zminimalizowania przemieszczania się uczniów na terenie szkoły do odwołania 

stosuje się zasadę, że uczniowie jednej klasy odbywają lekcje w tej samej sali 

(z wyjątkiem informatyki oraz wychowania fizycznego). 

12.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (dotyczy uczniów klas I-III). 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14.  Nauczyciel wychodzący z sali po skończonej lekcji otwiera okna lub zleca ich otwarcie 

dyżurnym. Części wspólne (korytarze) wietrzone są przez pracowników obsługi co 

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

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

16.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. W czasie przerw, o ile pozwoli na to pogoda, uczniowie 

przebywają na boisku szkolnym oraz na wyznaczonym terenie wokół szkoły (plac zabaw). 

17.  Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 

unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

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

można zachować dystansu, ograniczeniu ulegają ćwiczenia i gry kontaktowe.  
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19.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel sprawujący 

opiekę pilnuje, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.  

20.  Po zakończeniu zajęć nauczyciel dyżurujący na parterze przy wejściu do szatni dba o to, 

by uczniowie wchodzili do niej w odpowiednich odstępach oraz nie przedłużali pobytu 

w szatni bez wyraźnej potrzeby. Przed wejściem do szatni konieczne jest zdezynfekowanie 

rąk.  

21.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad pracy świetlicy znajdują się 

w Regulaminie pracy świetlicy.  

22.  Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole (również przez inne podmioty) 

obowiązują zasady określone przez GIS i MZ dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

23.  Wprowadza się dodatkowe obostrzenia w pracy biblioteki szkolnej – szczegółowe zapisy 

w Regulaminie pracy biblioteki szkolnej. 

24.  Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego dowozu do szkoły odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym, co oznacza, że należy zakrywać usta i nos. 

 

 

Procedury postępowania – pracownicy obsługi 

 

25.  Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

26.  Pracownicy obsługi znajdujący się przy wejściu do budynku zobowiązani są, by 

dopilnować, aby uczniowie zdezynfekowali ręce przed wejściem do szkoły.  

27.  Pracownicy obsługi dbają o to, by uczniowie szczególnie przed jedzeniem (obiad), po 

powrocie z boiska oraz po skorzystaniu z toalety umyli ręce. 

28.  Sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne utrzymywane są 

w czystości – podlegają codziennemu sprzątaniu. Powierzchnie dotykowe – poręcze, 

klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, biurek, klawiatury, włączniki 

podlegają codziennej dezynfekcji. 

29.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

30.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

31.  Dezynfekcja toalet odbywa się na bieżąco. 

32.  Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć 

należy wietrzyć części wspólne (korytarze). 
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Gastronomia 

33.  Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, tj. w świetlicy 

szkolnej w czasie długich przerw przy zapewnieniu prawidłowych warunków sanitarno-

higienicznych. Posiłki wydaje się na dotychczasowych warunkach (zmianowo), uczniowie  

spożywają je przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy. Konieczne jest czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

34.  Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) z obszaru sali jadalnej. 

Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę.  

35.  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego 

i higienicznego spożycia posiłku. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

36.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji 

37.  Pracownicy z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad minimalizujących 

ryzyko zakażenia: zakrywanie nosa i ust, noszenie rękawiczek jednorazowych, zachowanie 

dystansu.  

38.  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika, należy go 

odizolować od pozostałych osób – w tym celu wyznaczono pomieszczenie, w którym 

odbywają się zajęcia logopedyczne. Ustala się również listę osób przebywających w tym 

samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wszyscy 

pracownicy zobowiązani są do zastosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu, powierzchnie dotykowe, tj. 

klamki, poręcze, uchwyty – zdezynfekowane, a wszyscy pracownicy zobligowani 

zostaną do  zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wdraża się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

39.  W każdej budzącej wątpliwości sytuacji pracownik powinien zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

