
 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W JODŁOWNIKU 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W JODŁOWNIKU 

 

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE  

W CZASIE PANDEMII COVID – 19 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

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

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa maseczką, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

3.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia) uczniowie i pracownicy szkoły mają 

obowiązek zachowania minimum 1,5 m dystansu społecznego między sobą. Gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu, obowiązuje nakaz zakładania maseczek ochronnych 

zasłaniających usta i nos do czasu odwołania. Po czasowym odwołaniu obowiązek może być 

przywrócony zgodnie z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, wytycznymi Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, MEN, GIS lub organu prowadzącego.  O czasowym zawieszeniu 

noszenia masek lub przywróceniu tego obowiązku będzie informował  na bieżąco dyrektor 

szkoły. 

6. 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. 

7. W szatni uczniowie przebierają się wyłącznie w boksach przypisanych do swego oddziału 

a następnie udają się w wyznaczone miejsca, gdzie oczekują na rozpoczęcie zajęć. Od godz. 

7.15 -7.30 uczniowie przebywają w szatni, od 7.30 – 7.45 uczniowie gromadzą się w pobliżu 

sali, w której mają zajęcia. 



8. Dla wszystkich klas zostały wyznaczone stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana jest  

jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają 

się w jednej sali). Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego i informatyki/edukacji 

informatycznej. 

9. W miarę możliwości prowadzone zajęcia wychowania fizycznego organizowane będą na 

powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły; 

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

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

zajęciach. 

11. Po każdej lekcji w sali komputerowej, pomieszczenie i sprzęt należy zdezynfekować. 

12. W salach lekcyjnych w miarę możliwości do 1 ławki/stolika przypisany jest jeden uczeń.  

13. Sale, w których odbywają się zajęcia oraz korytarze  są wietrzone co najmniej raz na godzinę, 

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

14. W klasach I –III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych  

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.  

15. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela na korytarzach szkolnych, podwórku 

szkolnym zachowując dystans społeczny lub w miejscach zgodnych z bieżącymi wytycznymi 

MEN, GIS, PISE. 

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

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

17. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym. 

18. Po zakończonych lekcjach uczniowie zapisani na świetlicę (oczekujący na  

rodziców/opiekunów,  na odwóz szkolnym autobusem lub na zajęcia dodatkowe) udają się do 

świetlicy.  

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

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

podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

20. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych uczniowie będą korzystali z placu 

zabaw zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

21. Uczniowie korzystający ze stołówki, na przerwie obiadowej udają się do jadalni zachowując 

w kolejce dystans społeczny. 

22.  Szkoła zapewnia uczniom dostęp do wody pitnej pod nadzorem nauczyciela.  

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

24. W szkole przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 


