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Załącznik nr 3 do „Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy                            
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie                                                  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 
 
Aktualizacja 4.05.2021 r. w związku z powrotem klas 1-3 do edukacji stacjonarnej. 
 
Ogólne zasady obowiązujące w szkole w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego:  

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 infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie dowożeni są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i procedur                        
w autobusie szkolnym. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą    
w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                 
w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki 
chirurgiczne). 

4. Przy wejściu do budynku szkoły została zamieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

5. Rekomenduje się, żeby opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły oraz odbierający 
dzieci ze szkoły nie wchodzili do przestrzeni wspólnej - hol. 
W przypadku konieczności wejścia do przestrzeni wspólnej  szkoły należy przestrzegać 
zasad związanych z bezpieczeństwem (maseczka i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 
1,5m od innych osób). 

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania           
w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

7. Szkoła komunikuje się z rodzicami uczniów z wykorzystaniem technik komunikacji                 
na odległość: telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego. 

8. Szkoła jest wyposażona w termometry bezdotykowe.  
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9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) stara 
się odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości              
od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

10. Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych i wyklucza 
gromadzenie się uczniów w jednym miejscu.  Każda klasa 1-3  korzysta  z odrębnej sali 
lekcyjnej. Uczniowie korzystają z sal lekcyjnych oraz łazienek zlokalizowanych                       
na drugim i pierwszym  piętrze budynku szkoły.  

11. Obowiązuje ogólna zasada – podczas pobytu w szkole uczniowie danej klasy nie 
kontaktują się z innymi klasami.  

12. Przerwy dla klas są organizowane według grafiku w myśl zasady, że w tym samym czasie 
na korytarzu przebywa tylko jedna klasa. 
Podczas dużej przerwy dzieci korzystają z różnych miejsc na boisku, aby zespoły klasowe 
nie miały ze sobą kontaktu. 

13. Ze stołówki uczniowie korzystają według grafiku w myśl zasady, że równocześnie           
w pomieszczenie przebywają wyłącznie dzieci z tej samej klasy. 

14. Zajęcia w danej klasie prowadzi stały zespół nauczycieli. 

15. Bezwzględnie 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. 

16. Sprzęt sportowy używany podczas zajęć jest dezynfekowany przez nauczyciela lub 
pracownika obsługowego. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. 

17. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wolno się wymieniać        
z kolegami.  

18. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć               
i podczas przerwy. 

19. W miarę możliwości uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu                          
na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

20. Świetlica szkolna działa zgodnie z regulaminem z uwzględnieniem zasad reżimu 
sanitarnego.  

21. Kuchnia wydaje posiłki zgodnie z wewnętrznym harmonogramem, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego.  

22. W bibliotece szkolnej przestrzega się 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

23. Uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.  
24. W porozumieniu z rodzicami wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi. 
 

/-/ Cyryla Krajka 

 Dyrektor Szkoły 


