
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH 

W CZASIE EPIDEMII 

 

I. ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku 

szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk. 

2. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej 

grupie. 

4. W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

5. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz zastosowane jest unikanie częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po wyjściu z toalety), ochrona podczas 

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

7. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, nie 

zostaną udostępnione uczniom. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą 

systematycznie czyszczone i dezynfekowane. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą systematycznie myte 

detergentem oraz dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

9. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

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

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie spędzają przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 



11. Uczniowie w miarę możliwości będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

w tym w czasie zajęć wychowania fizycznego i w czasie przerw śródlekcyjnych, przy 

zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. 

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

można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe. 

13. Szkoła zapewni taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów. 

14. Na czas trwania epidemii zawieszone zostają imprezy ogólnoszkolne i klasowe oraz 

wyjazdy i wyjścia poza teren szkoły. 

15. Przy drzwiach wejściowych do szkoły dyżuruje pracownik szkoły, który dopilnowuje 

przestrzegania zasad przez osoby wchodzące do budynku. W sytuacji, kiedy jest zmuszony 

opuścić swoje stanowisko pracy, zamyka drzwi na klucz. Osoby, które muszą wejść do 

budynku korzystają z dzwonka, umieszczonego przy drzwiach wejściowych. 

 

II. ZASADY PRZYCHODZENIA I WYCHODZENIA ZE SZKOŁY ORAZ 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

1. 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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą 

do budynku. Dyżurujący nauczyciele przejmują opiekę nad dziećmi wchodzącymi do szkoły. 

Po ostatnich zajęciach lekcyjnych nauczyciel odprowadza dzieci do szatni. Rodzice i 

opiekunowie, którzy przyprowadzają/odbierają dziecko, czekają na nie przed wejściem do 

szatni. 

4. Oczekujący na uczniów przed budynkiem szkoły mają zachować dystans społeczny ( min. 

1,5 m) w odniesieniu do innych osób przebywających w pobliżu oraz przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli 

(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).  

5. Rodzice, którzy odbierają dzieci ze świetlicy, czekają przy wejściu głównym. Wcześniej 

informują o swoim przybyciu, korzystając z dzwonka przy drzwiach. Dziecko będzie 

przyprowadzane ze świetlicy przez pracownika szkoły. 



6. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała swojego dziecka. 

7. Rodzice mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego w celu 

zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą. 

8. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły, umożliwiając dyrektorowi  

i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji. 

9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji wychowawcy klasy o aktualnym 

stanie zdrowia swojego dziecka (np. alergie i inne choroby przewlekłe, itp.). 

10. Rodzic/opiekun na bieżąco informuje wychowawcę o nieobecności dziecka w danym dniu 

w szkole. 

11. Nauczyciel, w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, 

niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. Rodzic jest powiadamiany 

telefonicznie o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

12. Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia, oprócz 

wychowania fizycznego i informatyki. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie przebywają 

na wyznaczonym korytarzu. 

13. Uczniowie klas I-III udają się na zajęcia wychowania fizycznego i informatyki pod opieką 

nauczycieli uczących tych przedmiotów. Po zakończeniu zajęć nauczyciele odprowadzają 

grupę klasową do wyznaczonej sali lub na właściwy korytarz. 

14. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie opuszczają sale lekcyjne i udają się do 

szatni pod opieką nauczyciela, który ma ostatnią lekcję w danej klasie. Uczeń dezynfekuje 

ręce i opuszcza szkołę. 

16. Uczniowie posiadają 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. 

17. Uczeń nie zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele będą pilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 

regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy. 

 

 

III.PRZEBYWANIE OSÓB Z ZEWNĄTRZ NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz będzie ograniczone do niezbędnego minimum. 



2. 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. 

3. Osoby te korzystają z dzwonka przy wejścia głównym do budynku. Wyznaczony pracownik 

szkoły kontaktuje się z interesantem, przy zastosowaniu środków ochronnych. 

 

 


