
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Otyniu od 1 września 2020 r. 
załącznik do zarządzenia nr 9/ 2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 

dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściach do budynku szkoły zostały zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły 

(uczniowie, rodzice, petenci)mają możliwość  skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). 

5. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły  obowiązane są do 

dezynfekowania dłoni, zakrywania ust i nosa oraz do przebywania w wyznaczonych strefach, tj. w 

strefie wyznaczonej w hallu szkoły i w korytarzu na parterze prowadzącym do sekretariatu szkoły. 

Osoby oczekujące na załatwienie sprawy w sekretariacie przebywają na korytarzu, a w czasie przerwy 

międzylekcyjnej w hallu szkoły. 

6. W sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim i w gabinecie pielęgniarki szkolnej znajduje się lista 

uczniów z numerami telefonów do rodziców i opiekunów prawnych w celu natychmiastowego 

kontaktu w razie stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych. 

7. W sekretariacie szkoły i w gabinecie pielęgniarki szkolnej znajduje się termometr bezdotykowy do 

wykorzystania w razie zauważenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych. Po użyciu należy 

termometr zdezynfekować. 



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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w Sali nr 27, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

9. Wprowadza się zmiany w organizacji pracy szkoły umożliwiające zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: 

- uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę o godz. 8.00 

- uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę o godz. 8.10 

- przerwy międzylekcyjne będą wg następującego planu: 

klasy 4-8 – bez zmian, klasy 1-3 8.55- 9.05, 9.50- 10.05, 10.50-11.05, 11.50- 12.05 

- nauczyciele klas 1-3 tak zorganizują zajęcia, aby uczący religii i języka angielskiego w ich klasach 

mogli skorzystać z co najmniej pięciominutowej przerwy między lekcjami, 

- uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem bocznym, na przerwy wychodzą wyjściem bocznym 

na plac przed szkołą lub przez łącznik na plac NIVEA., 

- nauczyciele klas trzecich dopilnują, aby ich uczniowie na przerwę schodzili boczną klatką schodową i 

nie zakłócali zajęć w klasach 4-8, 

- klasy 2A i 2B do swoich sal lekcyjnych wchodzą wejściem od strony przedszkola, 

- uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły wejściem głównym, przechodzą do klas na pierwszym i drugim 

piętrze główną klatką schodową,  

- klasy w miarę możliwości będą przebywać w jednej sali lekcyjnej w czasie zajęć , 

- klasy 1-3 religię i zajęcia informatyczne realizują w przydzielonych powyżej salach lekcyjnych, 

- jak najwięcej zajęć będzie organizowanych na świeżym powietrzu- również w klasach 4-8, przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, 

- uczniowie mogą korzystać wyłącznie z  własnych przyborów i podręczników, 

- w sali gimnastycznej mogą przebywać najwyżej dwie grupy liczące do 20 uczniów ćwiczących, 

- sprzęt sportowy będzie codziennie odkażany, podłoga będzie umyta dwa razy dziennie ( na długiej 

przerwie i po zajęciach) 

- sale lekcyjne będą systematycznie wietrzone, 

10. Obowiązuje częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 



12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14. Uczniów obowiązuje zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami.  

15. Szatnia szkolna będzie nieczynna do odwołania. Uczniowie okrycia wierzchnie zabierają do klasy 

lub zamykają w szafce szkolnej 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą do niezbędnego minimum kontakty z 

uczniami. 

18. W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują wszystkie zasady sanitarne określone w niniejszej 

procedurze. 

19. Wprowadza się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach.  

20. Wprowadza się  zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej uwzględniające wymagania 

określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

21. Zapewnia się uczniom korzystanie dystrybutorów wody pitnej zgodnie z zaleceniami higienicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego  

22. Przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń umieszczone zostały numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

23. Pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są  myć ręce wodą z mydłem oraz szczególnie po 

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

24. Wprowadza się 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. 

25. Dezynfekcję przeprowadza się zachowując ściśle zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji, z zachowaniem również czasu niezbędnego do wywietrzenia 



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

oparów środków służących do dezynfekcji. 

W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego 

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

26. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

27. Zostały przygotowane dla pracowników miejsca wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący, przeznaczone do systematycznej dezynfekcji.W przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

28. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

29. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

30. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . 

31. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do 

przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie 

publicznym. 


