
Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wawrzeoczycach 

Od dnia 31 maja 2021 roku uczniowie klas I – VIII będą realizowad naukę stacjonarnie w szkole 

zgodnie z Procedurami funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wawrzeoczycach, obowiązującymi od 

tego dnia. 

Dowóz uczniów do szkoły będzie realizowany zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 1 . 

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa dla uczniów zgodnie z zasadami i harmonogramem 

opracowanym na początku roku szkolnego. 

Uczniowie będą korzystad z obiadów na dotychczasowych zasadach. 

 

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach                                                                                                                              

Mieczysława Stawarz 

 

Załącznik nr 1 

GODZINY RANNE ODJAZDÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO Z PRZYSTANKÓW  w roku szkolnym 2020/2021 

Uczniowie korzystający z dowozu mają w obowiązku stosowanie maseczek (osłona ust i nosa). 

KURS 1 

godz. 6.45 - Wygnanów, Żydów, Hektary, Podgaje 

KURS 2 

godz. 7.10 - Wawrzeoczyce II, Kolonia - zajazd, Wawrzeoczyce III, Wawrzeoczyce II 

KURS 3 

godz. 7.35 - Rudno Górne – skup, sklep 

godz. 7.45 - Dobranowice - remiza, Stręgoborzyce 

KURS 4 

godz. 7.50 - Złotniki – remiza, przystanek 

Uczniowie powinni byd na przystanku ok. 10 minut przed przewidywanym czasem odjazdu autobusu. 

 

ODWOZY   POPOŁUDNIOWE - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 

po 5 lekcji 

12.50 -  Podgaje, Hektary, Złotniki 

13.05 -   Wygnanów, Żydów, Stręgoborzyce 

po 7 lekcji 

14.30 -  Kolonia, Rudno Dolne, Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Żydów, Wygnanów 

po 9 lekcji 

16.10 -  Podgaje, Hektary, Złotniki 

16.25 -   Kolonia, Wygnanów, Żydów, Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice 

 

ODWOZY   POPOŁUDNIOWE - piątek 

po 5 lekcji 

12.50 -  Podgaje, Hektary, Złotniki 

13.05 -  Wygnanów, Żydów, Stręgoborzyce 

po 6 lekcji 

13.45 -  Kolonia, Rudno Dolne, Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Żydów, Wygnanów 

po 8 lekcji 

15.20 -  Podgaje, Hektary, Złotniki 

15.35 -  Kolonia, Wygnanów, Żydów, Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice 



PROCEDURY DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. T. KOŚCIUSZKI W WAWRZEŃCZYCACH 

 

W OKRESIE WYSTĘPOWANIA STANU PANDEMII COVID – 19 

 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla publicznych szkół i placówek z dnia 11.01.2021r. oraz 

aktualizacja z dnia 20.05.2021r. 

 Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 

listopada 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podst. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca  

1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 

322, 374, 567 i 1337) – piąta aktualizacja. 

 

I. Organizacja zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym i w szkole 

podstawowej – główne założenia: 

 

§ 1 

 

1. Od 31 maja 2021 roku uczniowie klas I – VIII realizują naukę stacjonarnie w szkole. 

2. Od 31 maja 2021 roku uczniom klas I – VIII szkoły podstawowej organizuje się 

zajęcia edukacyjne na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 20.05.2021r.  

w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole. 

3. Dzieciom z oddziału przedszkolnego organizuje się zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze na podstawie wytycznych przeciwepidemiologicznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

4. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkoły zgodnie z rozporządzeniami MEN. Wówczas dopuszczalne 

będą dwa warianty kształcenia: mieszana forma kształcenia i kształcenie zdalne. 

II. Organizacja zajęć w szkole podstawowej: 

 

§ 2 

 



1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz 

pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

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

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą 

przebywającą w izolacji w warunkach domowych.  

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do zastosowania  

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 

5. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani 

są przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 

6. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz 

zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk i instrukcja użycia 

środka dezynfekującego.  

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły. Uczniowie odbierani są przez nauczycieli dyżurujących na korytarzu przy 

wejściu i kierowani są do szatni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

8. Korzystanie z szatni przez uczniów będzie nadzorowane przez nauczycieli 

dyżurujących szkoły aby uczniowie stosowali dystans społeczny minimum 1,5 m i 

korzystali z tych miejsc w maseczkach. Po zajęciach nauczycieli dyżurujących przy 

szatni będą wspierać pracownicy obsługi szkoły. 

9. Po pobycie w szatni nauczyciele dyżurujący kierują uczniów do łazienek w celu 

umycia rąk.  

10. Uczeń powinien do minimum ograniczyć czas przebywania w szatni. 

11. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania 

środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły.  

§  3 

 

1. Szkoła organizuje dowóz uczniów zgodnie z zasadami transportu publicznego. 

2. Uczniowie korzystający z dowozu mają w obowiązku stosowanie maseczek (osłony 

ust i nosa). 

3. Harmonogram dowozów stanowi załącznik do Procedur. 

§ 4 

 



1. Uczniów w szkole podczas zajęć lekcyjnych nie obowiązuje noszenie maseczek. 

2. Uczniowie zobowiązani są do posiadania maseczek i stosowania ich podczas wejścia 

do szkoły, w szatni, na korytarzach i w toalecie a więc w miejscach wspólnie 

użytkowanych przez większą ilość uczniów. 

3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Zgodnie z obowiązującą ogólnie zasadą, każda klasa w trakcie przebywania w szkole 

będzie miała ograniczoną do minimum możliwości kontaktowania się z pozostałymi 

klasami. 

5. W szkole każdy oddział klasowy ma przydzieloną jedną salę lekcyjną w celu 

ograniczenia kontaktów do grupy rówieśników jednego oddziału. 

Przydział sal lekcyjnych: 

klasa Ia – sala lekcyjna nr 108 

klasa Ib – sala lekcyjna nr 106 

klasa IIa – sala lekcyjna nr 10 

klasa IIb – sala lekcyjna nr 05 

klasa IIIa – sala lekcyjna nr 101 

klasa IIIb – sala lekcyjna nr 04 

klasa IVa – sala lekcyjna nr 110  

klasa IVb – sala lekcyjna nr 111  

klasa V – sala lekcyjna nr 102 

klasa VI – sala lekcyjna nr 107 

klasa VIIa – sala lekcyjna nr 109 

klasa VIIb – sala lekcyjna nr 204 

klasa VIII – sala lekcyjna nr 104 

6. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

- zachowanie odległości między stolikami nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, 

-   pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

- w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

- w salach lekcyjnych dla nauczycieli zapewnione są maseczki chirurgiczne, 

rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk. 



7. Uczniowie mogą korzystać z sali sportowej, komputerowej i językowej pod nadzorem 

nauczyciela, który przeprowadza grupę z ich stałej sali do właściwej pracowni. Po 

każdej grupie następuje dezynfekcja w salach. 

8. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut i nie w czasie przerw dla 

uczniów klas IV – VIII. Grupa spędzać powinna przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

9. Uczniowie klas IV – VIII podczas przerw mogą pozostać w swojej sali lub przebywać 

na korytarzu w pobliżu swojej sali z koniecznością stosowania maseczek  

i w miarę możliwości dystansu społecznego. Uczniowie podczas długich przerw mogą 

(nie muszą) wyjść na pole wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, który przeprowadził 

lekcję w danej klasie a nie ma w tym czasie stałego dyżuru na korytarzu. Nauczyciel 

zabiera klasę i nadzoruje ich pobyt stosując zasady sanitarne (maseczki, nie łączenie 

się grup, w miarę możliwości dystans społeczny). 

10. Podczas przerw na korytarzach dyżurują nauczyciele a drzwi do sal lekcyjnych 

pozostają otwarte. 

11. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę 

w czasie zajęć i podczas przerw, w tym również przed rozpoczęciem zajęć, a także w 

dni wolne od zajęć. 

14. Z sal lekcyjnych i na korytarzach usunięte zostały przedmioty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Do niektórych przedmiotów i sprzętów  

został uniemożliwiony dostęp. 

15. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone z użyciem detergentu lub 

dezynfekowane albo będą wykorzystywane przybory jednorazowe.  

16. Źródełko wody pitnej w szkole zostało wyłączone. 

17. Na terenie szkoły nie będzie funkcjonował sklepik szkolny. 

18. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

19. Infrastruktura szkoły będzie regularnie czyszczona z użyciem detergentów lub innych 

środków dezynfekcyjnych. 

20. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana przez 

pracownika obsługi szkoły po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy po 

każdym jego użyciu przez daną klasę. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych.  

22. W szkole promować się będzie korzystanie przez uczniów z boiska sportowego oraz 

pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

23. Uczniowie będą korzystać z boiska sportowego, placu zabaw oraz w miarę możliwości 

będą przebywać na świeżym powietrzu również podczas zajęć i przerw na terenie 



szkoły pod nadzorem nauczyciela, zgodnie z funkcjonującym harmonogramem 

uwzględniającym zmianowość grup i dystans społeczny. 

24. Sprzęt i urządzenia na boisku sportowym i na placu zabaw wykorzystywany podczas 

zajęć będzie dezynfekowany przez konserwatora szkoły. 

25. Wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego nie będą organizowane. 

26. W szkole będą organizowane wyjścia w miejsca otwarte, np. teren zielony, ogród, las  

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publiczne. 

27. Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę nie będą odbywać się w trakcie pracy 

stacjonarnej klas 0 – VIII, tylko po jej zakończeniu. Będą się one odbywać w małych 

grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 

zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne 

wietrzenie sal. 

28. Na terenie szkoły ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

zgodnie z § 36 statutu szkoły. 

 

§ 5 

 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej zgodnie z opracowanymi  

i upowszechnionymi zasadami korzystania z niego oraz godzinami jego pracy, 

uwzględniającymi wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 

wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. We współpracy ze stomatologiem szkolnym został opracowany i upowszechniony 

plan działań dotyczący zakresu, i rodzajów świadczeń usługi stomatologicznej dla 

uczniów. 

 

§ 6 

 

1. W szkole należy przestrzegać ogólnych zasady higieny.  

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem a nauczyciele dopilnują, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

3. Nauczyciele zobowiązani są zwracać uwagę aby uczniowie bezwzględnie stosowali 

zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

zachowywanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust a także zwracanie uwagi 

na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

4. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywać się będzie przy użyciu ręczników 

papierowych. 

5. Wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania  

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi, np.  

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 



- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

§ 7 

 

1. Świetlica szkolna funkcjonować będzie w godzinach 6
55

 – 16
30

. 

2. W szkole jest zorganizowana działalność opiekuńcza dla uczniów klas I – VIII . 

3. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej oraz  w innych salach  

dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.  

W miarę możliwości przestrzegana będzie zasada organizacji zajęć świetlicowych  

w grupach uczniów z danej klasy. Opracowany został harmonogram pracy świetlicy 

szkolnej (grupy, opiekunowie, sale). 

4. W godzinach rannych świetlica przyjmować będzie wyłącznie dzieci zerówki  

i uczniów, które są zapisane na zajęcia świetlicowe. Pozostali uczniowie są pod opieką 

nauczycieli dyżurujących na korytarzach z możliwością wejścia do swoich sal 

lekcyjnych. 

5. W świetlicy szkolnej należy przestrzegać zapisów w regulaminie świetlicy, 

dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

6. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.  

7. Stoliki na świetlicy rozstawione są w sposób zapewniający dystans społeczny. 

8. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

§ 8 

  

1. W szkole uczniowie korzystają z posiłków obiadowych w tych samych grupach wg 

ustalonego harmonogramu uwzględniającego dystans społeczny. 

2. Stoliki ustawione są z uwzględnienie odległości 1,5 m. 

3. Ze względu na zmianowe wydawanie posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł oraz 

miejsce odbioru posiłków będą czyszczone po każdej grupie.  

4. Uczniowie będą korzystać z posiłków cateringowych wydawanych na naczyniach i ze 

sztućcami wielokrotnego użytku, które będą myte i wyparzane.  

5. Posiłek będzie wydawany w sali do tego przeznaczonej tj. w świetlicy szkolnej. 

6. Personel wydający posiłki będzie mieć ograniczony kontakt z uczniami. 

 

§ 9 



 

1. W szkole funkcjonować będzie biblioteka zgodnie z ustalonymi i upowszechnionymi 

zasadami korzystania z biblioteki przez uczniów. 

2. Ustalone zostały dni i godziny pracy biblioteki dla poszczególnych klas oraz określony 

został konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

3. Zasady funkcjonowania biblioteki stanowią załącznik do procedury funkcjonowania 

szkoły. 

§ 10 

 

1. Szkoła zapewnia nauczycielom maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe.  

2. W salach lekcyjnych znajdują się pakiety higieniczne do użycia w razie konieczności 

tz. maseczka chirurgiczna, rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekujący do rąk. 

 

§ 11 

 

1. Na terenie szkoły pracownicy administracji i obsługi nie są zobowiązani nosić 

maseczek, rękawiczek, mają je przy sobie i używają na wypadek zaistnienia 

nieprzewidzianej sytuacji. Noszenie maseczek obowiązuje w przestrzeni wspólnej. 

2. Pracownicy administracji i obsługi szkoły będą mieć w miarę możliwości ograniczony 

kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

 

§ 12 

 

1. W szkole jest przygotowane odrębne pomieszczenie dla uczniów wykazujących 

objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest to pokój nauczania 

indywidualnego na I piętrze przy sklepiku szkolnym. 

2. W szkole jest termometr bezdotykowy, który będzie  dezynfekowany po użyciu w 

grupie.  

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

dróg oddechowych, (w szczególności temperatura powyżej 38
0
C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w pokoju nauczania indywidualnego na I piętrze,   

z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie nastąpi 

powiadomienie  rodziców/opiekunów, dzwoniąc na telefon komórkowy  

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny 

środek transportu). 

5.  Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego w ramach ustalonej, 

szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

 



III. Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym: 

 

§ 13 

 

1. W szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne. 

2. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

/maseczka/ do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej. 

5. Określono szybki kontakt z rodzicami poprzez telefon komórkowy, który rodzic ma 

obowiązek odebrać. 

6. Szkoła uzyska zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

 

§ 14 

 

1. Wielkość sal zajęciowych powierzchniowo spełniają wymogi pomieszczeń 

przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci. 

2. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej stałej sali i będzie miała 

przydzielonego swojego wychowawcę.  

3. Z sal zajęciowych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp.).  

4. Przybory sportowe typu piłki, skakani, obręcze itp. wykorzystywane podczas zajęć 

będą dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane przez pracowników obsługi 

szkoły. 

5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki. 

6. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 



7. W miarę możliwości organizacyjnych wychowawcy zapewnią taka organizację pracy, 

która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci – inna godzina 

przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego, różne godziny zabawy na dworze, 

różne godziny obiadowe. 

8. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu w przestrzeni przyszkolnej, 

przy zachowanej wymaganej odległości od osób trzecich. 

9. Dzieci będą korzystać z placu zabaw, który będzie regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

10. Plac zabaw nie będzie udostępniany dla środowiska. 

11. Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystać będą z posiłków obiadowych wg 

ustalonego harmonogramu uwzględniającego dystans społeczny oraz wg zasad 

ustalonych w szkole zgodnie z § 8 procedur szkolnych. 

12. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych powinni zachowywać dystans społeczny 

miedzy sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 

 

§ 15 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dzieci do oddziału 

przedszkolnego punktualnie i przekazać je oczekującemu nauczycielowi. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału 

przedszkolnego zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, przekazują dzieci dyżurującemu nauczycielowi na korytarzu przy 

głównym wejściu, który kieruje dziecko do szatni.  

4. Rodzice/opiekunowie przychodzą po dzieci punktualnie o określonej godzinie 

odbioru, nie ma możliwości czekania na dziecko w budynku szkoły. 

 

 

§ 16 

 

1. Rodziców/opiekunów dziecka z oddziału przedszkolnego obowiązują zasady 

higieniczno-sanitarne określone dla szkoły podstawowej.  

2. Dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie pod nadzorem, regularnie, wyłącznie przy 

użyciu mydła i ciepłej wody, szczególnie po przyjściu do oddziału przedszkolnego, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

3. Wychowawcy zobowiązani są zwracać uwagę aby dzieci stosowały zasady higieny: 

częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust a także zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  



4. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywać się będzie przy użyciu ręczników 

papierowych. 

 

§ 17 

 

1. Jeżeli dziecko będzie manifestować, przejawić niepokojące objawy choroby stosować  

się będzie działania określone dla uczniów szkoły podstawowej § 12 procedur 

szkolnych. 

 

IV. Współpraca szkoły z rodzicami 

1. Wychowawcy w sprawach szkolnych ucznia klas I - VIII kontaktować się będą  

z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej lub 

telefonu komórkowego. 

2. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych kontaktować się będą z rodzicami za 

pomocą poczty elektronicznej i telefonu komórkowego. 

3. O objawach mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych rodzice 

powiadamiani będą wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego. 

4. Zebrania z rodzicami organizowane będą przez wychowawców klas po godzinie 15:00  

w terminie przez nich wyznaczonym, w tygodniu ustalonym przez dyrektora szkoły z 

zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i zgodnie z bieżącymi przepisami prawa. 

5. Po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły zebranie z rodzicami może przyjąć 

następujące formy: dyżuru konsultacyjnego, zdalną poprzez komunikatory 

internetowe, łącza telefonicznego. 

 

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

§ 18 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są 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. Przed wejściem do budynku szkoły jest możliwość skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieszona jest informacja o sposobie jego użycia oraz 

obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Personel obsługi szkoły zobowiązany jest do nadzoru aby wszystkie osoby trzecie,  

w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. W szkole funkcjonuje rejestracja osób wchodzących do szkoły z zewnątrz. 

 



§ 19 

 

1. Personel szkolny zobligowany jest do  regularnego mycia rąk wodą z mydłem.  

2. W szkole funkcjonuje 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, wyłączników.  

3. Pracownicy obsługi szkoły zostali zobowiązani aby przeprowadzając dezynfekcję, 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zostali zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, płyn do 

dezynfekcji rąk i zobowiązani do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek do 

przeznaczonego na ten cel kosza. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

6. Zapewniona jest bieżąca czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich 

dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

7. W szkole znajduje się opisany kosz do wyrzucania zużytych masek i rękawiczek 

jednorazowych. 

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach 

 

§ 20 

 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych 

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, zastosowane zostanie rozwiązanie minimalizujące ryzyko 

zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 

przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  



4. Dla osób, u których zaobserwowano objawy infekcji dróg oddechowych jest 

wyznaczone pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący 

/sala nr 202/ w celu odizolowania pracownika. 

5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej,  pracownik szkoły 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze 

czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności) W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych  - dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności 

dla pracownika). W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić 

pod nr 999 lub 112.  

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – 

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych  

z zaistniałym przypadkiem.  

9. Ustalone zostanie miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzone zostanie dodatkowe 

sprzątanie zgodnie z procedurami a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w tym 

należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

11. Zgodnie z zaleceniem na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

VII. Ważne telefony 

§ 21 

 

1. Numery telefonów instytucji: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

http://www.gov.pl/koronawirus/
http://www.gis.gov.pl/


1. online poprzez formularz na stronie  

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne  

2. lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115. 

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio 

na adresy e-mailowe Stacji, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. 

włącznie. 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach  

tel. /12/  2874818; 

 

 Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2 

tel. /12/ 4247000,  

 

 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 

tel. /12/ 644 01 44 

tel. /12/ 622 94 65, 

 

 Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 

tel.: /12/  614 35 15; 

 

 Całodobowa infolinia NFZ  

tel . 800 190 590; 

 

 Urząd Gminy Igołomia –Wawrzeńczyce:  

w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku, w godz.  

7.00 - 15.00 

tel. sekretariat:  /12/ 287 40 07  lub /12/ 287 40 03. 

 

VIII. Instrukcje stosowane w szkole 

 

§ 22 

 

1. W szkole na gazetce szkolnej są umieszczone adresy stron internetowych dotyczący 

instrukcji: 

 mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

2. W łazienkach i przed wejściem do szkoły zamieszczone są plakaty instrukcji. 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


  

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

 

1. Niniejsze procedury zostają przekazane do publicznej informacji dla wszystkich 

zainteresowanych, tj. na stronie internetowej szkoły.  

2. Szkoła Podstawowa zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń. 

 

 

Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach 

 Mieczysława Stawarz 

 

 

Załączniki: 

1. Zasady funkcjonowania i godziny biblioteki. 

2. Harmonogram dowozów uczniów do szkoły. 

3. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy. 

4. Plakaty instrukcji /mycia rak, dezynfekcji rąk, prawidłowe zdejmowanie rękawiczek, 

prawidłowe zdejmowanie maseczki/. 

 

 

 

 


