
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID -19 W

Szkole Podstawowej Nr 2  im Kornela Makuszyńskiego

w Gorzycach

informacje wstępne

1. Placówka prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktycznych 
w godzinach od 8.00 do 11.30

2. Na terenie szkoły przebywają tylko te osoby, które uzyskały zgodę dyrektora placówki
na pobyt

Wchodzenie i wychodzenie dziecka ze szkoły

1. Ze względu na warunki lokalowe, uczniowie wchodzą pojedynczo do szatni, otwartej 
od 7.45 przed zajęciami, (wejście uczniów koordynuje woźny), następnie udaję się 
bezpośrednio do sal lekcyjnych, gdzie czekają wychowawcy.

2. Wchodząc uczniowie dezynfekują ręce.
3. W momencie wejścia do placówki, uczniowie mogą zdejmować maseczki, ale decyzję 

podejmuje rodzic, czy dziecko korzysta w czasie zajęć z maseczki.
4. Szkoła zostaje otwarta o godz 7.45 do tego czasu, uczniowie, którzy przyszli za 

wcześnie czekają w maseczkach przed budynkiem, zachowując bezpieczną odległość.
5. Ze względów bezpieczeństwa, szkoła zamykana jest od godz  8.15
6. Po zakończonych zajęciach dzieci pojedynczo schodzą do szatni i wychodzą poza 

teren szkoły. Po lekcjach dzieci nie mogą przebywać na terenie placówki, boisku i 
placu zabaw.

7. Rodzice przychodzący po uczniów mogą przebywać na terenie przyszkolnym, z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Czas pobytu dziecka w placówce

1. Czas pobytu dziecka w szkole rozpoczyna się w momencie wejścia do placówki i id
tego momentu obowiązują je zasady przyjęte w procedurach, oraz statut szkoły.

2. Uczniowie siedzą w salach lekcyjnych wg zasad ustalonych zgodnie z procedurami
bezpieczeństwa w odległości 1,5 m od siebie. Liczba uczniów jest obliczona wg 
zasady 1 osoba na 4 m2

3. Uczniowie nie wstają z zajmowanych miejsc  w czasie zajęć, 
4. Po skorzystaniu z toalety uczniowie, maja obowiązek zgłaszania do Pani 

sprzątaczki, potrzebę dezynfekcji pomieszczenia.
5. Przerwy śródlekcyjne wszystkie grupy spędzają oddzielnie w salach.
6. Uczniowie wszystkie przybory szkolne przynoszą do sali i zostawiają w szafkach. 

Nie zabierają ich do domu.



7. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone tylko na boisku szkolnym z 
zachowaniem odpowiednich odległości.

8. Uczniowie mogą przynosić drugie śniadanie w opakowaniach jednorazowych, a 
napoje tylko w opakowaniach wielokrotnego użytku ( nie zakupionych 
bezpośrednio w drodze do szkoły)

9. Z sal lekcyjnych i pomieszczeń szkoły zostają usunięte przedmioty, które nie mogą
zostać poddane dezynfekcji.

Informacje końcowe

1. Po zauważeniu symptomów choroby , np.: kaszel, gorączka, złe samopoczucie  - 
pomoc nauczyciela, przechodzi z dzieckiem do odizolowanego miejsca i zakłada 
środki ochrony osobistej, dezynfekuje ręce i pomaga dziecku założyć maseczkę i 
rękawiczki. Następnie zachowując bezpieczną odległość czeka z dzieckiem na 
przyjazd i odbiór przez rodzica (opiekuna).

2. Nauczyciel ma prawo zmierzyć temperaturę ucznia
3. Nauczyciel zawiadamia niezwłocznie dyrekcję o zaistniałej sytuacji, a następnie 

powiadomieni są pozostali rodzice.
4. Rodzice mają obowiązek podać numer telefony dostępny w momencie 

przebywania dziecka w placówce, oraz zobowiązują się do natychmiastowego 
odbioru dziecka.

5. Dyrektor informuje jednostkę Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (32 
456 38 10) o podejrzeniu zakażeniem COVID - 19 na terenie placówki.

6. Pomieszczenia w których przebywało dziecko, oraz pozostałe pomieszczenia 
placówki podlegają natychmiastowej dezynfekcji.

7. W łazienkach dla uczniów i personelu, wywieszone są plakaty z instrukcja mycia rąk
8. W sali w której przebywają uczniowie są aktualne numery telefonów do osób 

upoważnionych do odbioru dzieci. 
9. Na terenie Szkoły nie mogą przebywać osoby nie będące pracownikami, lub 

uczniami szkoły.

Gorzyczki, 15.05.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Agata Skupnik

Procedury opracowano na podstawie wytycznych GIS, Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2020 r.


