
Procedury dotyczące funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN 

w Siedlcach  w czasie epidemii SARSCoV-19. Wchodzą w życie 1.09.2020 r. 
   

 

Przychodzenie do szkoły, przyprowadzanie/odbieranie uczniów: 
 

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. Udostępnia się uczniom trzy wejścia do budynku szkoły w zależności od organizacji zajęć. 

4. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły (dzieci z klas pierwszych odbiera 

wychowawca/nauczyciel). 

5. Wszystkie osoby trzecie mogą przyjść do szkoły i wejść do budynku po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu się. Osoby te mają obowiązek wchodząc do szkoły dezynfekowania 

dłoni, muszą mieć zakryte usta i nos. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci zachowują 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) przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

Pobyt ucznia w szkole: 
 

1. Na terenie budynku szkoły (poza salami lekcyjnymi i momentu spożywania posiłku w stołówce) 

jest obowiązek noszenia maseczki (w przypadku przeciwwskazań obowiązek noszenia przyłbicy). 



2. W sytuacji, gdy uczeń zapomni zabrać maseczkę do szkoły, nauczyciel może  przekazać 

maseczkę z zasobów szkoły, ale w takim przypadku uczeń/rodzic  musi odkupić sterylną 

maseczkę czyt. fabrycznie zapakowaną. 

3. W miarę możliwości rekomenduje się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na 

terenie szkoły. Część przerw uczniowie będą spędzali w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, 

lekcje danej klasy będą się odbywały w tej samej sali lekcyjnej z wyjątkiem lekcji, na których 

jest podział na grupy oraz lekcji wychowania fizycznego. 

4. Wietrzenie sal będzie się odbywało w trakcie przerw  (jeśli zajdzie potrzeba przewietrzenia sali 

w trakcie trwania lekcji – będzie to ok. 5 min wietrzenia, ale bez wydłużania lekcji). 

5. Przerwy śródlekcyjne, w tym obiadowe dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej będzie regulował 

nauczyciel. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: uczniowie i pracownicy szkoły muszą regularnie myć ręce 

wodą z mydłem. Należy dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

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

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

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

szkolnym ucznia lub w tornistrze . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

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

terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz w miarę możliwości, podczas zajęć lekcyjnych. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczeń nie udostępniał 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

10. Uczeń korzystający z tablic szkolnych, markera, kredy itp. powinien zdezynfekować ręce przed 

i po użyciu przyboru edukacyjnego ewentualnie nałożyć rękawiczki jednorazowe. 

11. W salach komputerowych starsi uczniowie są zobowiązani do noszenia swoich rękawiczek 

jednorazowych. Młodszym uczniom sprzęt będzie dezynfekował nauczyciel przed rozpoczęciem 

lekcji. 

12. Uczeń może dotykać tylko swojej szafki, powinien korzystać z niej wyłącznie po przyjściu do 

szkoły i przy jej opuszczaniu. Uczniom nie wolno gromadzić się przy szafkach. Jeśli uczeń widzi, 



że z sąsiednich szafek korzystają inni uczniowie, powinien zaczekać na swoją kolej. Czas 

korzystania z szafki powinien być ograniczony do minimum. 

13. Źródełko wody pitnej zostało wyłączone. Nie należy pić wody z kranu. 

14. Przed automatami uczniowie stoją w kolejce, zachowując 1,5 metrowe odstępy. Korzystanie 

z automatu jest możliwe tylko po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.   

 

Wychowanie fizyczne 
1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach 

mogą korzystać z hali sportowej, małej sali gimnastycznej, boiska szkolnego, stadionu 

lekkoatletycznego, aquaparku, lodowiska, parku miejskiego tylko z nauczycielem wychowania 

fizycznego przy zachowaniu dystansu społecznego, zmianowości grup ćwiczebnych,  oraz 

zachowaniu zasad higieny osobistej. 

2. Po dzwonku na lekcje nauczyciel zabiera uczniów z holu głównego szkoły, a przed jej 

zakończeniem uczniowie są odprowadzani przez nauczyciela w to samo miejsce. Należy unikać 

kontaktu starszych uczniów z uczniami klas 1-3. 

3. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przypomina uczniom zasady dotyczące 

bezpiecznego korzystania z obiektów, zwraca uwagę na obowiązujące w szkole oraz poza szkołą 

regulaminy, zasady higieny osobistej oraz obostrzenia sanitarne. 

4. Przed skorzystaniem z szatni oraz po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego nauczyciel 

pilnuje, aby każdy uczestnik lekcji zdezynfekował ręce. 

5. Nauczyciel prowadzący w miarę możliwości ogranicza gry zespołowe  sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między uczniami. Należy uwzględniać bezpieczny dystans społeczny 1.5 metra. 

6. W szatni sportowej może przebywać jedna grupa uczniów. W przypadku większej ilości grup 

należy wyznaczyć kolejność przebierania się. Uczniowie w szatni zachowują odpowiedni dystans 

od siebie (1.5 metra od siebie). 

7. Po przygotowaniu się do lekcji, uczniowie czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe w hali i na boisku będą dezynfekowane w miarę możliwości po 

każdym pobycie i zajęciach danej grupy uczniów. Dezynfekcji sprzętu sportowego dokonuje 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia w-f pod koniec swojego dnia pracy. 



9. Obiekty sportowe, z wyłączeniem boiska szkolnego, są zamknięte dla rodziców, opiekunów 

prawnych, osób postronnych oraz uczniów. 

10. Na hali sportowej mogą przebywać maksymalnie trzy grupy ćwiczebne.   

11. Na boisku sportowym mogą przebywać maksymalnie cztery grupy ćwiczebne. 

12. Na korytarzu i malej sali gimnastycznej może znajdować się jedna grupa ćwiczebna. 

13. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel, kontroluje swobodę poruszania uczniów, 

zachowując reżim sanitarny. 

14. W trakcie zajęć sportowych uczniowie mogą ćwiczyć bez maseczek ochronnych. 

15. Podczas zajęć każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie. Strefę taką 

wyznacza nauczyciel. 

16. Nauczyciele przestrzegają zasady, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. 

17. Podczas zajęć zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddane 

codziennej dezynfekcji. 

18. Urządzenia znajdujące się na boisku szkolnym i w hali sportowej dopuszczone do użytku przez 

dyrektora  są dezynfekowane przez pracowników obsługi szkoły na zakończenie każdego dnia. 

19. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się  poza terenem szkoły ( basen, 

lodowisko, siłowania) uczniowie muszą mieć maseczki /przyłbice aby założyć je podczas pobytu 

w budynku ( dojście do szatni, wypożyczenie łyżew, przebranie się itp.). 

 

Zajęcia terapeutyczne 
1. Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty mogą być 

prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. 

Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji 

rodziców dzieci i młodzieży. 

2. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki 

ich realizacji. 



3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami 

może przynosić swoje przedmioty. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

4. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą 

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te 

zajęcia. 

5. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy 

i zajęć. 

6. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb 

i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach 

o stałym składzie. 

7. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia 

zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć 

i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą 

z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

8. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, 

włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i 

detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy 

uczestników). 

9. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust. 

10. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci 

i młodzieży. 

11. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się 

używania klimatyzacji. 

 

 

 

 



Świetlica 
Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

domowych lub w izolacji. 

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

dydaktycznych. 

2. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed 

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, 

którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

6. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego. 

7. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. 

Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, 

w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien 

odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m 

odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego 

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

9. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez 

dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy. 

 

 

 



Biblioteka 
Obowiązki czytelników: 

1. Należy przestrzegać przyjętych przez szkołę zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 

3. Od osób korzystających z biblioteki szkolnej wymagane jest bezwzględnie noszenie masek 

ochronnych/ przyłbic. 

4. Przed wejściem do biblioteki należy umyć lub zdezynfekować ręce/założyć rękawiczki ochronne. 

5. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w wypożyczalni maksymalnie mogą 

przebywać dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. W  przypadku większej liczby 

osób, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m. 

6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych odbywa się za zgodą nauczyciela bibliotekarza po 

wcześniejszej dezynfekcji sprzętu. 

8. Czytelnik niestosujący się do powyższych zaleceń nie zostanie obsłużony. 

 

Obowiązki bibliotekarzy: 

1. Nauczyciele bibliotekarze obsługujący czytelników są zobowiązani do stosowania zasad 

profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych, 

noszenia masek ochronnych/ przyłbic. 

2. Wszystkie książki czy zestawy podręczników zwrócone przez czytelników są oznakowane datą 

zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie 

z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.). Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. 

3. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się 

pozycje do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by 

odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – nauczycieli 

bibliotekarzy. 

4. W miarę możliwości zapewnić wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń biblioteki szkolnej. 

5. Ustawić przesłonę ochronną (np. z pleksi) w punkcie kontaktu nauczyciela bibliotekarza 

z czytelnikiem (np. na ladzie bibliotecznej). 

6. Po zakończeniu obsługi czytelników nauczyciele bibliotekarze dezynfekują środkami 

zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki. 



7. Nauczyciele bibliotekarze udostępniają uczniom i rodzicom adres e-mail biblioteki: 

pg1bib@o2.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących 

wypożyczeń. Mają również stały kontakt z uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

 

Stołówka szkolna 
1. Każdy uczeń po wejściu do stołówki ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

2. Personel kuchenny ma obowiązek wydać osobom korzystającym ze stołówki zestaw sztućców 

zawiniętych w jednorazową serwetkę 

3. Każda osoba korzystająca ze stołówki odbiera tylko swój posiłek. 

4. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

5. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki 

ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 

uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

6. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych. Wprowadzono 

zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

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

min. 60°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u uczniów i pracowników szkoły 

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną (tel. 

257943501) lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 

dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje szkołę o objęciu kwarantanną z powodu COVID-

19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

3. Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem 

prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej może podjąć 

decyzję o: 

• pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

• wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 

• wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego; 

• ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

4. Postępowanie w takiej sytuacji zostało opisane w Strategii Przygotowania Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach i Zarządzania nią w czasie obecnym i na wypadek 

wystąpienia pandemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – konieczne 

jest podanie danych opiekuna do szybkiego kontaktu, by mógł niezwłocznie odebrać 

dziecko ze szkoły). 


