
Procedury w zakresie organizacji zajęć 
 dla uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej w ZS w Kietrzu

w czasie epidemii koronawirusa

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych (załącznik nr 1 – oświadczenie
rodziców).

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez 
opiekunów nie przejawiających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. 

3. Uczniowie, ich opiekunowie oraz pracownicy szkoły wchodzą do placówki wejściem  
od strony świetlicy szkolnej lub głównym wejściem do szkoły od ul. Głowackiego. 
Przed wejściem do placówki umieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z 
informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do 
placówki wraz z niezbędnymi instrukcjami.

4. Opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający uczniów mogą wchodzić               
wyłącznie do szatni oraz przed świetlicę szkolną (w celu poinformowania 
nauczyciela świetlicy o zamiarze odebrania dziecka ze szkoły) jako  przestrzeni 
wspólnej szkoły - z zachowaniem zasad: 
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 zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej: osłona 
ust i nosa maseczką lub przyłbicą, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

6. W szkole zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja nauczycieli                    
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów z wykorzystaniem technik komunikacji   
na odległość.

7. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy 
użyciu termometru bezdotykowego. 

8. Uczniowie z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych: z 
gorączką, kaszlem są odizolowani w odrębnym pomieszczeniu – gabinet higienistki 
szkolnej z zapewnieniem odległości od innych osób wynoszącym min. 2 m. 

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka 
nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i 
zobowiązuje ich do pilnego odebrania dziecka z placówki.

10.Każda klasa korzysta ze stałych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Do 
klasy przyporządkowani są, w miarę możliwości,  ci sami nauczyciele.

11.Uczniowie, w miarę możliwości,  rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach.
12.Zajęcia logopedyczne odbywają się w grupach max. 2 – osobowych, zajęcia 

rewalidacyjne  –  indywidualnie,  inne zajęcia dodatkowe – w grupach do 5 osób. 
Podczas realizacji gimnastyki korekcyjnej ograniczone są ćwiczenia i gry 
kontaktowe.



13.Zajęcia z wychowania fizycznego, w miarę możliwości, odbywają się w różnych 
godzinach.

14.  Uczniowie posiadą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce  – 
obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami  między dziećmi.

15.Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły/z szkoły żadnych przedmiotów, zabawek 
itp. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności z niepełnosprawnościami – obowiązuje całkowity zakaz 
wymieniania się przyborami  między dziećmi, a opiekunowie dziecka są zobowiązani
do regularnego  czyszczenie (prania lub dezynfekcji) zabawek.

16.Z sal szkolnych, sal gimnastycznych, świetlicy i innych pomieszeń szkolnych 
usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować. Przybory sportowe, zabawki, przedmioty i sprzęty po każdorazowym
użyciu są dokładnie dezynfekowane lub wyczyszczone.

17.Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości pogodowych, organizowane są 
na świeżym powietrzu. Podczas realizacji tych zajęć ograniczone są ćwiczenia i gry 
kontaktowe.

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

19.W szkole działa szatnia. Każda klasa korzysta z szatni zorganizowanych w 
oddzielnych pomieszczeniach. 

20.Przed wejściem do klasy wszyscy uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce środkiem
dezynfekującym.

21.Podczas przerw, przebywając na korytarzach (wspólna przestrzeń szkoły) wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa
maseczką lub przyłbicą.

22.Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Zajęcia 
świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas epidemii. Przed wejściem do świetlicy 
umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do świetlicy oraz niezbędnymi 
instrukcjami. Dodatkowo, w różnych częściach świetlicy rozmieszczono środki do 
dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem opiekuna. Świetlica jest regularnie wietrzona                              i 
dezynfekowana. 

23.W bibliotece szkolnej rygorystycznie obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa
w czasie epidemii oraz nowe zasady korzystania z biblioteki. Zasady korzystania z 
biblioteki szkolnej są przekazane wszystkim uczniom szkoły przez nauczycieli na 
początku roku szkolnego i konsekwentnie przestrzegane. Przed wejściem do 
biblioteki umieszczono płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do biblioteki oraz niezbędnymi 
instrukcjami.

24.W szkole wszystkie dystrybutory wody pitnej są wyłączone. Uczniowe korzystają 
wyłącznie z napojów przyniesionych z domów, które przechowują w indywidualnych
szafkach lub plecakach.

25.Zebrania grupowe z rodzicami na czas epidemii są zawieszone. 
Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktu z nauczycielem – wychowawcą lub 



specjalistą pracującym w przedszkolu telefonicznie: tel do sekretariatu placówki – 
77 485 44 84 lub korzystając z numerów nauczycieli (za ich zgodą).

26.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 
bezpośrednie kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27.Uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę do szkoły. Przewóz uczniów 
odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.


