
Załącznik do Zarządzenia nr 11/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Chwarstnicy  

z dnia 21.05.2020 r. 

 

PROCEDURA  

ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I – III 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY  

W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID – 19 

WŚRÓD PRACOWNIKÓW, DZIECI I ICH RODZICÓW 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U. z 2020 r. poz. 871) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D.U.  

z 2020 r. poz. 872) 

3. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – klasy I – III 

 

NUMERY TELEFONÓW  

do kontaktu w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych: 

1) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie 91 416 23 43, 694 493 763  

2) Służby medyczne – 999, 112 

3) Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

91 416 20 11 wew. 333 lub 339 

4) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

91 434  04 37 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

6. W sali odległości pomiędzy ławkami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

7. Z sali, w której przebywa grupa usunięto wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

9. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. 

10. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane.  



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

także w czasie zajęć. 

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

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

nauczyciela. 

13. Uczniowie codziennie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

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

dystans. 

15. W szkole nie organizuje się zajęć sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

16. Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły. 

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

18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

20. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m. 

21. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszącego min. 2 m. 

23. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego taśmą obszaru na 

korytarzu szkolnym z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 

m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodziców/opiekunów obowiązuje rygorystyczne 

przestrzeganie środków ostrożności:  

1) osłona ust i nosa na terenie szkoły, 

2) dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły. 

24. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku osłonę ust i nosa na czas drogi do/ze szkoły.  

25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

26. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

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

ucznia do szkoły. 

28. Uczniom, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, będzie 

dokonywany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

29. Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała swojego dziecka, w 

przeciwnym wypadku Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do szkoły. 

30. Uczeń z jakimikolwiek objawami choroby lub z temperaturą ciała powyżej 37°C zostanie 

odizolowany w gabinecie, a jego rodzic powiadomiony o pilnym odebraniu dziecka ze 

szkoły.  

31. W przypadku nieodebrania ucznia przez rodzica bądź braku możliwości skontaktowania 

się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru ucznia nauczyciel zawiadomi 

właściwe organy służby zdrowia.  

32. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do szkoły od 25 maja 2020 r. jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia – załącznik.                                                  

 

 



 

 

PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI 

1. Godziny dowozu uczniów autobusem do szkoły ustala Dyrektor. 

2. Dzieci do czasu przyjazdu autobusu na przystankach przebywają pod opieką rodzica.  

3. Opiekę nad uczniami przejmuje nauczyciel/opiekun w autobusie. 

4. Po zakończonych zajęciach uczniowie z zachowaniem dystansu udają się do szatni i 

przebywają w niej pod opieką nauczyciela kończącego zajęcia z grupą. 

5. Uczniowie są odprowadzani przez nauczyciela/opiekuna do autobusu i pod jego opieką 

dowożeni do miejsca zamieszkania. 

6. Uczniowie i nauczyciele/opiekunowie w trakcie dowozu mają obowiązek zasłaniania ust i 

nosa. 

7. Za dezynfekcję autobusu odpowiadają pracownicy PKS Szczecin. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściach do szkoły, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły umieszczono 

numery telefonów do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb medycznych 

oraz organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekować ręce 

płynem znajdującym się przy wejściach do placówki.  

3. Wszystkie osoby niebędące pracownikami szkoły wchodzące do budynku mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref 

przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. W szkole obowiązuje monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniach środków do dezynfekcji oraz ścisłego przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne 

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

8. W szkole obowiązuje przestrzeganie instrukcji prawidłowego mycia rąk wywieszonych w 

toaletach i salach, w których znajdują się umywalki oraz instrukcji prawidłowej dezynfekcji 

rąk umieszczonych przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

 

 

 

 

 



 
 

 

POSTĘPOWANIE  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku występowania u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Pomieszczeniem służącym do izolacji jest gabinet pielęgniarki szkolnej. 

3. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscową 

powiatową stacje sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną  

o zakażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,  

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, rodzic/opiekun prawny 

 

…...…………………………………..………… 

imię i nazwisko dziecka 

 

oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie ma żadnych objawów chorobowych. 

 

1. Oświadczam również, że znane mi jest ryzyko zarażenia COVID-19 związane z pobytem 

dziecka w placówce oświatowej. W przypadku zarażenia dziecka i/lub członków mojej 

rodziny, nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec placówki oświatowej. 

2. Oświadczam, że znane mi są zapisy Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-

wychowawczych dla klas I – III w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy 

w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19 wśród 

pracowników, dzieci i ich rodziców i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka zwłaszcza w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

4. W celu umożliwienia szybkiej komunikacji podaję numery telefonów kontaktowych 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka: …………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu i organowi prowadzącemu 

danych osobowych dziecka w przypadku zarażenia COVID-19. 

 

 

 

………………………………………. 
Data  i podpis rodzica/ opiekuna 

 


