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                                                                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2020  

                                                                                                                               Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach z dnia 18.05.2020 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH   

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Od dnia 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach prowadzi się 

zajęcia wykazane w komunikacie MEN z dnia 13.05.2020 r.  

2. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami. Rodzice 

dzieci nie są wpuszczani do budynku szkoły. Dzieci z klas 1-3 należy przyprowadzić        

i odebrać ze szkoły przez Rodziców lub opiekunów prawnych (nie dotyczy uczniów 

dojeżdżających). Dziecko odbierane jest od Rodziców w drzwiach wejściowych               

i przekazywane im przy wyjściu z budynku. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE : 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów. 

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się  przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 
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6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 

1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. Uczeń musi posiadać,  w razie konieczności własne przybory i podręczniki, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze . 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

13. Ogranicza się  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

14. Zapewnia się  taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do 

placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

15. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 
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19. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustala się w 

godz. od 7.30-16.00. 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 

na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. i stosować środki 

ochrony osobistej, tj: maseczka lub przyłbica, przy poruszaniu się po szkolnych 

korytarzach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, pomieszczeniach 

administracyjnych i obsługi. Podczas zajęć z uczniami w salach lekcyjnych nie 

trzeba używać środków ochrony twarzy, zachowując przy tym pozostałe zasady 

bezpieczeństwa określone w niniejszej procedurze. 

22.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

25. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

26. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 

27. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 

wyznaczonych obszarach. 

28. Szkoła zapewnia sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia 

pod numerem telefonu 600 895 141. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKACJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1.        Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2.         Przy wejściu do budynku szkoły  umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania  

rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3.       Po wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby wchodzące muszą dezynfekować dłonie 

lub zakładać rękawiczki ochronne, oraz posiadać zakryte usta i nos , a także nie  przekraczać 

obowiązujących stref przebywania. 

4.      Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,    

po skorzystaniu z toalety. 

5.    Szkoła  prowadzi 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. 

6.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7.Wszystkich pracowników szkoły zaopatruje się w razie konieczności  w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

9. Prowadzi się bieżącą dezynfekcję toalet. 
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GASTRONOMIA 

1.W szkole jest możliwość korzystania z obiadów cateringowych z firmą, która do 

momentu zawieszenia zajęć dostarczała obiady. Zamówienie posiłków leży w gestii 

rodziców.   

2.Dopuszczone w szkole zostają obiady zapakowane próżniowo  wraz z kompletem  sztućców 

jednorazowych.   

3.Rodzice mogą przygotować posiłek dla swojego dziecka. Posiłki zapakowane są w specjalne 

pojemniki, odpowiednio zabezpieczone, które po spożyciu zabierane są do domu i tam 

odpowiednio dezynfekowane i przygotowywane do użycia w następnym dniu.  

4. Stoliki i krzesełka po posiłkach są każdorazowo dezynfekowane przez pracowników szkoły. 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS – CoV – 2 

1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, katar, gorączka, złe samopoczucie, 

wyznaczona osoba (pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z pracownikiem lub 

dzieckiem do wyznaczonej sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej 

(maseczka, rękawice) a  pomaga dziecku nałożyć maseczkę i rękawiczki.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub ucznia 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i zajęć szkolnych. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 

grup uczniów. Dyrektor szkoły powiadamia właściwą miejscową  powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną, Burmistrza Siechnic, rodziców dziecka  i stosuje się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń , należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 
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5.  Telefony kontaktowe:  

 *Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu :  603 720 579 – całodobowo,  

* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5,  

 519 338 486 – infolinia czynna całą dobę ,  571 356 746 – infolinia czynna codziennie w godz. 8:00-20:00 

*Urząd Miejski w Siechnicach : (71) 786 09 01 

             

             

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

1. W pomieszczeniach szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk. 

2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów 

do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ 

natychmiastowego oddzwonienia. 

3. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują 

ważność. 

 

 

 

 

 

 

 

Siechnice, 15 maja 2020 r. 

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  podstawowych z 14 maja 

2020 r. i zostały dostosowane do warunków  w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. 


