
ANEKS DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH 

ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W TERESPOLU. 

 

Dokument opracowany na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół 

podstawowych z dnia 11.01.2021 r. 

 

 

Organizacja zajęć w szkole: 

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

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 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. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść jedynie do przedsionku/ wiatrołapu 

szkoły, po czym dziecko udaje się samodzielnie do szatni szkolnej celem przebrania 

się i udania na lekcje. Strefy dla rodziców oznaczone są niebieską linią i informacją 

zamieszczoną na ścianie. 

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do zaopatrzenia go w indywidualna osłonę nosa i ust. 

5. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły zostaje ograniczone. Za osobę trzecią 

uznaje się osobę niebędącą uczniem lub pracownikiem szkoły. 

6. Osoby trzecie mogą jedynie udać się do sekretariatu celem załatwienia spraw. 

7. Osoba trzecia zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa. 

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

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu „IZOLATORIUM” oraz 

niezwłocznie poinformować opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

9. Organizacja zajęć lekcyjnych- każda grupa uczniów (klasa) przebywa w stałej 

wyznaczonej Sali (plan zajęć lekcyjnych nie uległ zmianie), w Sali nr 20 przebywają 

klasy I b i II a, klasy II b i II c uczące się na co dzień w Sali nr 19 od 18 stycznia 2021 

roku zajęcia lekcyjne będą odbywały w Sali nr 13, w Sali nr 18 przebywają klasy I a  

i I b, w Sali nr 17 przebywają klasy III a i III b. 

10. Przed wejściem do Sali komputerowej każdy z uczniów zobowiązany jest do 

dezynfekcji dłoni lub umycia ich wodą z mydłem. Po każdej z grup sala komputerowa 

jest dezynfekowana, czego potwierdzeniem jest harmonogram dezynfekcji Sali.     . 

11. Uczniowie w trakcie przerw spędzają pod nadzorem nauczyciela w obrębie Sali 

lekcyjnej w której odbywają zajęcia unikając przemieszczania się, jedynie celem 

pójścia do toalety lub sklepiku szkolnego. 

12. Na obiady uczniowie schodzą grupami w godzinach pomiędzy 11.30 a 13.00. godziny 

spożywania posiłków ustalają wychowawcy poszczególnych klas. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na hali sportowej oraz małej Sali 

gimnastycznej wg opracowanego poniżej harmonogramu.  



14. Nie zaleca się organizacji gier i zabaw zespołowych, w których nie jest możliwe 

zachowanie dystansu między uczniami. 

15. W miarę możliwości i łaskawości warunków pogodowych zaleca się korzystanie z 

boiska szkolnego przez uczniów oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenach 

szkolnych. 

16. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów i podręczników szkolnych oraz nie 

zabierają z domu rzeczy zbędnych (zabawki, pluszaki, gry). 

17. W trakcie przerw lekcyjnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez uczniów, 

nauczyciel oraz pracowników szkoły. 

 

Zajęcia świetlicowe: 

18. Świetlica szkolne jest dezynfekowana każdorazowo przed przybyciem dzieci oraz 

wietrzona. 

19. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej. Każdy uczeń po wejściu do świetlicy 

odkłada plecak oraz dezynfekuje lub myje dłonie wodą z dodatkiem mydła. 

20. Jeżeli w świetlicy szklonej przebywają uczniowie z różnych klas (więcej niż 20 osób), 

gdy nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości jako sala świetlicowa będzie 

wykorzystywana sala dydaktyczna. Uczniowie różnych klas w trakcie zabaw 

zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. 

 

Na korytarzach oraz w szatni obowiązuje obowiązek osłony ust i nosa. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni. 

1. Sale lekcyjne należy wietrzyć w trakcie każdej przerwy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba 

również w trakcie lekcji.  

2. Sale lekcyjne należy dezynfekować każdorazowo po każdej grupie uczniów. 

3. Monitorowanie codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

czystości pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych będą 

potwierdzane własnoręcznym podpisem woźnej na grafiku prac porządkowych. 


