
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie 

obowiązujące od 1 września 2020 r1.

I. Organizacja zajęć w szkole.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 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 sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie  z  dziećmi  oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. 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  –  stosować  środki  ochronne:  osłona  ust  i  nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

4. Opiekunowie  uczniów  z  klas  II-VIII  mogą  doprowadzać  dzieci  pod  budynek  szkoły  i
odbierać  je  po  zajęciach,  oczekując  na  nie  przed  budynkiem  szkoły,  zachowując
obowiązujące zasady dystansu społecznego i stosując wymienione środki ochronne.

5. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły  muszą pamiętać o:
a) obowiązku dezynfekowania rąk,
b) koniecznym stosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa,
c) wpisaniu się na listę wejść znajdującej się przy wejściu do każdego z budynków szkoły;
d) zachowaniu dystansu społecznego (min. 1,5 m od innych).

6. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych.

7. Ze  względów  bezpieczeństwa  każda  dorosła  osoba  wchodząca  na  teren  szkoły  będzie
poddana czynności mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym.

8. Rodzice  lub  opiekunowie  dzieci  uczęszczających  do  szkoły  w  pierwszym  dniu  nauki
wypełniają oświadczenie zawierające:
a) aktualne dane kontaktowe (numer telefonu rodzica/opiekuna, który zawsze będzie do

dyspozycji, w razie zaistnienia sytuacji problemowej),
b) wyrażenie zgody na pomiar temperatury dziecka,
c) informuje o ewentualnych alergiach występujących u dziecka (do oświadczenia należy

dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie alergii).

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym fakcie dyrektora
szkoły. Uczeń, u którego występują ww. objawy, zostanie odizolowany od reszty uczniów w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a niezwłocznie powiadomieni rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania ucznia ze szkoły w jak najszybszym czasie.

10. Wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

1 Procedury opracowane na podstawie wytycznych MEN i GIS  w związku z pandemią koronawirusa.



11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować  są usunięte  lub  dostęp  do  nich  zostanie  uniemożliwiony.  Przybory  do
ćwiczeń (piłki,  skakanki,  obręcze itp.)  wykorzystywane podczas zajęć  są systematycznie
czyszczone lub lub dezynfekować.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

14. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Nauczyciel  w  klasach  I-III  organizuje  przerwy  dla  swoich  uczniów  w  interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

16. W czasie przerw uczniowie przebywają na świeżym powietrzu, korzystając z boiska i całego
terenu szkoły.

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Sprzęt  komputerowy  używany  na  zajęciach  jest  systematycznie  czyszczony  i
dezynfekowany. 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu, ewentualnie
w salach dydaktycznych. W trakcie zajęć świetlicowych obowiązują takie same procedury
sanitarne jak na zajęciach lekcyjnych.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Na tablicy przy wejściu do budynku szkolnego znajdują się informacje zawierające:
a) numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej,
b) numery telefonów do najbliższego oddziału zakaźnego szpitala,
c) numery telefonów do służb medycznych.

2. Osoby trzecie wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów, dezynfekują dłonie lub 
zakładają rękawiczki ochronne, a także mają zakryte usta i nos.

3. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Pracownicy obsługi prowadzą codzienny monitoring 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.

III. Gastronomia

1. W trakcie spożywania posiłków w salach lekcyjnych obowiązują zasady zachowywania 
odpowiedniego dystansu między uczniami – odległość min. 1,5 m.

2. W przypadku zmianowego wydawania posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł są 
systematycznie czyszczone.


