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PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU 

OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

W CZASIE EPIDEMII 

 

I.  Organizacja zajęć w szkole: 

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

oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. 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.  

3. Uczniowie przewlekle chorzy (w tym alergicy) mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole, po 

przedstawieniu zaświadczenia od lekarza sprawującego nad nimi opiekę zdrowotną. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych (przez cały rok) oraz 

rodzice uczniów klas pierwszych (do 30 września) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

5. Rodzice uczniów z klas II – VIII doprowadzają dziecko do drzwi wejściowych szkoły, a po 

zakończeniu zajęć przez dziecko oczekują na nie przed budynkiem szkoły, zachowując zasady 

dystansu społecznego. Od 1 października ta zasada dotyczy także rodziców uczniów klas 

pierwszych. 

6. W przypadku, gdy niezbędne jest wejście rodziców lub osób trzecich na teren szkoły, należy: 

 zdezynfekować ręce lub założyć jednorazowe rękawiczki, 

 wpisać się na listę wejść znajdującą się na stoliku przy drzwiach wejściowych, 

 stosować dystans min. 1,5 m od pracowników i uczniów szkoły, 

 osłonić usta i nos maseczką lub przyłbicą. 

7. Rodzic/opiekun, którego dziecko uczęszcza do szkoły, w pierwszym dniu nauki wypełnia 

oświadczenie, w którym: 

 potwierdza aktualność danych kontaktowych (nr tel.) do rodziców/opiekunów, 

 wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka, 

 potwierdza brak kontaktu z osobami będącymi w kwarantannie lub w zaleconej przez 

służby epidemiologiczne izolacji w warunkach domowych, 

 informuje o ewentualnych alergiach występujących u dziecka, dostarczając zaświadczenie 

lekarskie. 
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8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia dyrekcję 

szkoły. Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły odizolowuje ucznia (w maseczce) w 

odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium przy gabinecie pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 

2 m odległości od innych osób i powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

9. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. 

11. 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 przyborami szkolnymi między sobą. 

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem i 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

13. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

15. W czasie przerw uczniowie klas IV-VIII korzystają z boiska szkolnego oraz spędzają czas na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie opuszczają 

budynek wejściem od strony boiska. Drzwi główne służą wyłącznie do wejścia do szkoły rano 

oraz opuszczenia jej po zakończeniu zajęć. 

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

można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

17. Sprzęt komputerowy wykorzystywany podczas zajęć informatyki jest czyszczony lub 

dezynfekowany po każdych zajęciach.  

18. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu lub świetlicy 

szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są 

rozmieszczone w pomieszczeniach świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę 

w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

21. Uczniowie korzystają z dystrybutorów wody pitnej, wlewając ją do własnych pojemników, 

pod nadzorem nauczyciela. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się  informacja: 
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 dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu; 

 zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej; 

 zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

 zawierająca numery telefonów do służb medycznych; 

 zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące 

na teren szkoły.  

3. Płyn do dezynfekcji rąk jest także dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu znajduje się  

informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac 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. 

 

III. Gastronomia 

1. Szczegółowe procedury dot. organizacji żywienia w szkole oraz zapewnienia warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego i zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników 

opracowuje ajent stołówki szkolnej.  

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach stołówce szkolnej, z zachowaniem 

następujących zasad: 

 uczniowie korzystają ze stołówki na zmianę: dzieci z oddziałów przedszkolnych i z klas 

I-III od godz. 11:00-11:25 oraz 12:50-13:15, uczniowie z klas IV-VI o godz. 11:30-

11:45, uczniowie klas VII-VIII w godz. 12:30-12:45, 

 dzieci spożywają posiłki przy wyznaczonych stolikach, stosując zasadę dystansu od 

uczniów z innych oddziałów, 

 w kolejce do odbioru obiadu uczniowie utrzymują dystans 1,5 m od innych osób. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników lub uczniów szkoły 

Obowiązuje Procedura postępowania na wypadek podejrzenia lub zakażenia koronawirusem 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu 


