
PROCEDURA FUNCJONOWANIA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NUMER 7 
W ZIELONEJ GÓRZE W CZASIE EPIDEMI COVID 19

OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NUMER 27

opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

Uczniowie:
 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. 
Rodzice:podczas przyprowadzania dzieci do szkoły zobowiązani są do zakrycia ust i nosa, 
ograniczając swój pobyt w szkole do minimum

 Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani 
do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić 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).

 Obowiązują ogólne zasady higieny: uczniowie mają obowiązek zasłaniać usta i nos na terenie 
budynku szkoły ( wchodzenie, wychodzenie ze szkoły, podczas przerw), częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze .Uczniowie klasy 1a,1b,2a,2b mają możliwość pozostawiania 
swoich podręczników w szafce szkolnej. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy 
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 



Zajęcia w salach lekcyjnych:

 Uczniowie wchodzą do klasy pod opieką nauczyciela po dzwonku.

 Zabrania się wchodzenia uczniom do sali lekcyjnej bez nauczyciela.

 Sale lekcyjne będą wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Każda sala lekcyjna jest dezynfekowana po każdej lekcji środkiem dezynfekującym oraz 
wietrzona w czasie przerwy. 

Lekcje wychowania fizycznego:

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostaną usunięte,a dostęp do nich uniemożliwiony. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. W miarę możliwości zajęcia będą odbywać się na świeżym 
powietrzu.

Ćwiczenia i gry kontaktowe podczas lekcji wychowania fizycznego zostaną ograniczone.

Korzystanie z szatni przy sali gimnastycznej odbywa się według regulaminu korzystania z szatni 
podczas epidemii ( załącznik)

Przerwy międzylekcyjne:

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły w czasie przerw. 

 Uczniowie klas 6-8 podczas przerw korzystają z wejścia górnego i boiska przed szkoła. 
Uczniowie klas 1-4 podczas przerw korzystają z wejścia przy szatni oraz boiska przy sali 
gimastycznej.

 Nauczyciele pełnią dyżur nauczycielski podczas przerwy w wyznaczonych miejscach w szkole 
oraz na boiskach przy szatni oraz sali gimnastycznej. 

Świetlica szkolna:

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, 
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są 



rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem
opiekuna. Świetlice będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

 Do świetlicy szkolnej 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. 

 Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń, którego opiekunowie pracują.

Stołówka szkolna:

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo zostały wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
pracowników. 

 Odległość stanowisk pracy wynosi 1,5 m. Wysoka higiena stanowiska pracy, sprzętu 
kuchennego,naczyń stołowych,a także higiena osobista. 

 Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 
epidemii. 

 Wydawanie posiłków będzie odbywać w podczas 2 przerw obiadowych. Przy zmianowym 
wydawaniu posiłków nastąpi czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

  Posiłki będą wydawane na naczyniach jednorazowych.

 Zostały usunięte  dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 
jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę.  Dania i produkty bedą podawane przez osobę do 
tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

Pozostałe:

 Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole będą uwzględniały 
bezpieczeństwo uczniów.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2
dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach zawarte są w 
załączniku.

 We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, zostały 



ustalone oraz upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny 
jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Kontakt z opiekunami dziecka odbywa się przez wykorzystanie technik komunikacji na 
odległość. 

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

 Przy wejściu głównym, na parterze oraz na pietrze zostały umieszczone numery telefonów do 
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i 
służb medycznych oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. 

 W szkole będzie odbywał się 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. 

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


