
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Podłopieniu w okresie 

pandemii COVID-19: 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 1 września 2021 r. 

Uczniowie i rodzice: 

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. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce ! 

3. Maseczki na terenie szkoły nie są obowiązkowe, jednak zaleca się noszenie ich   

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

4. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin przebywania w szkole (wg planu lekcji) 

oraz spędzania przerw w wyznaczonych miejscach.   

5. W szatni uczeń korzysta z wyznaczonego boksu.    

6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki !      

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

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w razie konieczności wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi  

b) 1,5 m dystans od pozostałych  

c) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. 

9. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz tylko w ważnych sprawach. 

10.  Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – 

e-dziennik. 

11. Pomiar temperatury odbywa się tylko w przypadku zaobserwowania niepojącego 

stanu zdrowia ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. 

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

dróg oddechowych (w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, 

duszności)  uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym miejsc, a rodzice 

niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u ucznia szkoła 

natychmiast  informuje rodziców,  

14. 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. 

15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, są dezynfekowane po każdorazowym 

użyciu. 



16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć i w dni wolne od zajęć. 

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw (należy ograniczyć ćwiczenia i 

gry kontaktowe). 

19. Z biblioteki należy korzystać wg wyznaczonych godzin (obowiązuje 2 dniowa 

kwarantanna dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach). 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w grupach uczniów z danej 

klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zaleca się regularnie 

mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlicę należy wietrzyć 

przed przyjęciem dzieci.  

Gastronomia: 

1. Szkoła nie udostępnia wody pitnej dla uczniów! (nie dotyczy obiadów). 

2. Posiłki są wydawane wg grafiku a uczniowie zawsze zajmują to samo miejsce przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

3. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C i wyparzane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizacja zajęć w Oddziale Przedszkolnym: 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

 

Organizacja opieki w podmiocie: 

1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali . Dzieci 

korzystają z sali gimnastycznej (na czas ćwiczeń ruchowych) i jadalni ( podczas 

posiłków)  

z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.  

2. Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

3. Zapewnia się organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

4. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Materiały 

wykorzystywane do zajęć, np. przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są 

dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane. 

5. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i w trakcie zajęć. 

6. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu oraz z pobliskich terenów ( np. plac 

zabaw na boisku wielofunkcyjnym). 

7. Urządzenia na placach zabaw, o których mowa w punkcie 6, są dezynfekowane przed  

użyciem.  

8. Z biblioteki grupa korzysta wg wyznaczonych godzin (obowiązuje 2 dniowa 

kwarantanna dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach). 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i przy wejściu do szkoły wywieszone są 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

Dzieci i rodzice: 

1. Do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza dziecko bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został na nienałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

2. Pomiar temperatury odbywa się tylko w przypadku zaobserwowania niepojącego 

stanu zdrowia dziecka. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby u dziecka jest ono 

odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2m 

odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji natychmiast informuje się rodziców.  



4. Dzieci przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe, oraz gdy nie został 

nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce- dzieci bezzwłocznie 

umyć ręce wodą z mydłem. 

6. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą w razie konieczności 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

d) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi  

e) 1,5 m dystans od pozostałych  

f) stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. 

7. Opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  

w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości 

zachowania dystansu. 

8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / 

opiekun może przebywać na terenie placówki, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, za zgodą dyrektora placówki.  

9. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

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

10. Dziecko  nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek.  

11. W szatni dziecko korzysta z wyznaczonej szafki.   

12. Na sali przedszkolnej dziecko korzysta z swoich przyborów szkolnych, znajdujących 

się w wydzielonych dla każdego dziecka półkach. 

13. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz możliwe jest tylko w ważnych sprawach,  

z zachowaniem środków ochronnych, dystansu od innych osób oraz przebywania  

w wyznaczonych obszarach szkoły. 

14.  Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

Gastronomia: 

1. Dzieci korzystają ze swojej wody pitnej (nie dotyczy obiadów). 

2. Posiłki są wydawane wg grafiku a dzieci zawsze zajmują to samo miejsce przy 

stolikach. 

3. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C i wyparzane.  

 

 


