
Załącznik nr 7b do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii 
COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Procedura organizacji zajęć w szkole dla klas I-VIII

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.

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. 

Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są 
zobowiązani zdezynfekować ręce.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (mały 
hol), zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

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

c) dystans 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).

W szkole  nie  mogą przebywać  osoby z  zewnątrz,  a  jeśli  ich  obecność  jest  konieczna  to 
obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub  dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby  bez  objawów chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg 
oddechowych, poruszają się tylko w wyznaczonych obszarach.

Nauczyciele  posiadają  aktualne  numery  telefonów  do  rodziców  w  razie  konieczności 
szybkiej, skutecznej komunikacji.

Dzieci  przed  wejściem  na  teren  szkoły,  mogą  mieć  dokonany  pomiar  temperatury  ciała 
termometrem bezdotykowym,  który  jest  dezynfekowany po użyciu  w danej  grupie,  jeżeli 
zaistnieje taka konieczność, wyłącznie za zgodą rodziców.  

Jeżeli  nauczyciel  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogące  wskazywać  na  infekcję  dróg 
oddechowych,  w  tym  w szczególności  gorączkę,  kaszel,  uczeń  taki  zostaje  niezwłocznie 
odizolowany  w  odrębnym  pomieszczeniu  (gabinet  pielęgniarki)  i  niezwłocznie  zostają 
powiadomieni  rodzice/opiekunowie  o  konieczności  odebrania  ucznia  ze  szkoły 
(rekomendowany jest własny środek transportu).

Uczniowie  w  szkole  stosują  się  do  obowiązujących  zasad  dotyczących  przebywania
w salach lekcyjnych, toaletach, na holach:

1) Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy 
pod nadzorem nauczyciela. 

2) Nauczyciele w klasach IV-VIII organizują przerwy dla uczniów w wyznaczonych 
obszarach na holach lub na boisku szkolnym (załącznik do planu dyżurów):
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-  Uczniowie  w  czasie  pobytu  w  szkole  jak  najczęściej  korzystają  z  boiska 
szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi 
-  Podczas  przerw  spędzanych  na  holach,  pobytu  w  toaletach  czy  szatniach 
uczniowie zakładają maseczki ochronne.
- Podczas przerw na holu na parterze przebywają uczniowie z klas: IV, V i VII,  
na holu na piętrze przebywają uczniowie z klas: VIA i VIB, VIII.

3) W celu uniknięcia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym w 
szatni,  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu  zajęć,  w  toaletach,  nauczyciel 
wypuszcza dzieci do tych pomieszczeń pojedynczo lub parami.
Z szatni na parterze korzystają tylko uczniowie klasy II i III (zajmując co drugi 
wieszak)
Z wieszaków przy klasie 019 tylko uczniowie klasy V
Z wieszaków przy sali gimnastycznej tylko uczniowie klasy VII
Z wieszaków na piętrze przy klasie 19 tylko uczniowie klasy I 
Z  wieszaków  na  piętrze  przy  schodach  przeciwpożarowych  uczniowie
z klas VIA, VIB i VIII
Z szafek przy sali komputerowej tylko uczniowie klasy IV.

Obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk  (po  przyjściu  do  szkoły  należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować  zostały  usunięte  z  sal  lekcyjnych.  Przybory  do  ćwiczeń  (piłki,  skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są codziennie dezynfekowane po zakończeniu 
zajęć.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku  szkolnym  ucznia,  w  tornistrze  lub  we  własnej  szafce.  Uczniowie  nie  powinni 
wymieniać się podręcznikami ani żadnymi przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem po każdym 
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

Sale lekcyjne, korytarze, świetlica są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostają ograniczone do minimum.

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 
dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  szczególności  z 
niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach uczący muszą  dopilnować, aby dzieci  nie 
udostępniały  swoich  zabawek  innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni  zadbać  o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

W celu uniknięcia  większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  w tym w szatni 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, w toaletach, nauczyciel wypuszcza dzieci do tych 
pomieszczeń pojedynczo lub parami.
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W  szkole  zorganizowane  są  zajęcia  świetlicowe  dla  uczniów,  których  rodzice  zgłosili 
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 
zebranych od rodziców. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie 
potrzeby w innych salach dydaktycznych.

Zajęcia  świetlicowe odbywają  się  w świetlicy  szkolnej  z  zachowaniem zasady 1,5 m2 na 
osobę.

Do regulaminu korzystania  z  zajęć  świetlicowych  wprowadzony  zostaje  zapis,  dotyczący 
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk umieszczone są w 
świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 
Świetlica  wietrzona  jest  (nie  rzadziej,  niż  co  godzinę  w  trakcie  przebywania  dzieci  w 
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

Personel obsługi powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole realizowane są na tych samych zasadach co 
zajęcia lekcyjne. 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy szczegółowo opisane są w 
procedurze funkcjonowania biblioteki szkolnej. 

Zasady  korzystania  z  pomocy  higienistki  szkolnej  oraz  korzystania  z  gabinetu
i godziny jej pracy szczegółowo ustala higienistka, uwzględniając wymagania określone w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.  Ministerstwa Zdrowia i  Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

W szkole nie będzie funkcjonował dystrybutor wody pitnej dlatego uczniowie powinni być 
zaopatrzeni we własne butelki z napojami.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przy  wejściu  głównym umieszczone  są  numery  telefonów  do  właściwej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 
należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły muszą dezynfekowa

 dłonie lub zakłada

 rękawiczki  ochronne,  zakrywać  usta  i  nos  oraz  nie  przekraczać  obowiązujących  stref 
przebywania.

Nauczyciele i pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem 
oraz  dopilnowywania,  aby robili  to  uczniowie,  szczególnie  po  przyjściu do szkoły,  przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Monitorowane  są  codzienne  prace  porządkowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
utrzymywania  w  czystości  sal  zajęć,  pomieszczeń  sanitarnohigienicznych,  ciągów 
komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  –  poręczy,  klamek  i  powierzchni 
płaskich,  w  tym  blatów  w  salach  i  w  pomieszczeniach  spożywania  posiłków,  klawiatur, 
włączników,  a  wykonanie  w/w  czynności  odnotowywane  jest  w  kartach  kontrolnych 
opatrzonych podpisem.
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Przeprowadzając dezynfekcję, personel obsługi musi ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących  się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, które 
mogą wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników. 
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