
 

 Od 18 stycznia br. zostaje wznowiona działalność szkoły, przy uwzględnieniu wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz  Ministra Edukacji i Nauki dla 

szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna. 

Zasady dotyczące przyprowadzania/odbierania dzieci: 

 Godziny otwarcia szkoły: 7.00 – 15.30. Godziny otwarcia świetlicy: 7.00-8.15; 11.40- 15.30. 

 Obowiązek noszenia maseczki obowiązuje rodziców i uczniów w drodze do/ze szkoły. Do 

szkoły uczeń wchodzi sam wejściem bocznym (nie wejściem głównym). Rodzice  

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą do 

budynku szkoły. Uczniowie przy wejściu do szkoły korzystają z bezdotykowego dyspensera 

w celu dezynfekcji dłoni. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy.  

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Zostało ograniczone do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz  

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

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

obszarach. 

 AZPO posiada termometry bezdotykowe. Wysłanie dziecka do szkoły jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 Rodzic dziecka ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (np. 

maseczkę) do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.  

Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć: 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 Podczas przebywania w szkole (sali, szatni, stołówce, boisku itp.) uczeń  

i nauczyciel/opiekun nie ma obowiązku zasłania ust i nosa.  

 Z sali, w której przebywa grupa, będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

 

PROCEDURY 

FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLAS 1-3  

OD 18 STYCZNIA 2021r. 



 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej przebywa 1  grupa uczniów. W miarę możliwości, po każdych zajęciach, 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

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

 Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego (nie z placu zabaw) oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły oraz poza nim, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

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

dystans. 

 Zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 Zostanie zapewniona organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe wyłącznie dla uczniów, których rodzice pracują  

i zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i innych salach dydaktycznych. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą,  

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

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakt 

z uczniami oraz nauczycielami. 

 Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności wysoka temperatura, kaszel, duszności), odizoluje go od 

pozostałych uczniów i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 Uczniowie, nauczyciele i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, 

aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny, także  podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 Monitoruje się codzienne prace porządkowe, 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. 

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki 

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



 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

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

 Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 
 

Zasady bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków: 

 Korzystanie z posiłków w stołówce jest bezpieczne, z zachowaniem zmianowego wydawania 

posiłków. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł następuje po każdej grupie. 

Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C. 

 Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły: 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

 AZPO posiada procedurę na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-

19.  

 Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

 Dyrektor AZPO na bieżąco śledzi informacje GIS, MZ i MEiN, a także obowiązujące przepisy 

prawa. 
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