
 

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19 

 

W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej podczas pandemii COVID- 

19 wprowadza się następujące  procedury obowiązujące od 1 września 2021 r.  



I.PROCEDURA PRZYPROWADZENIA I ODBIERANIA DZIECKA 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na 

niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

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

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy 

wejściu w widocznym miejscu). 

Uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć 

rękawiczek jednorazowych. 

e) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru 

„strefy rodzica”. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

6. W przestrzeni wspólnej uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek. 

7. Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły głównym wejściem, natomiast uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły 

bocznym wejściem. 

8. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu niezwłocznego powiadomienia rodzica w 

przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka. 

9. Rodzicom nie wolno przyprowadzać dzieci do szkoły, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych. 

10. 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. 

11. Na terenie szkoły  nie mogą przebywać żadne  nieupoważnione osoby . 

12. Rodzice zobowiązani są kształtować u dzieci właściwe nawyki higieniczne: unikać dotykania ust, oczu, nosa, nie 

podawać ręki na powitanie, kichać w zgięty łokieć, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem. 

13. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu niezwłocznego powiadomienia rodzica w 

przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka. 

14. W szatniach uczniowie korzystają wyłącznie z przypisanych indywidualnie dla ucznia wieszaków na ubrania i 

obuwie. Uczniowie zobowiązani są do przechowywania obuwia w podpisanych workach. 

 

 

 

 



II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ  

U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY  

1. Do szkoły mogą przychodzić  jedynie zdrowe osoby . 

2. W przypadku  zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu, zawiadomić dyrektor placówki  i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się 

stanu zdrowia zadzwonić pod numery 999 lub 112. 

3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic  bezwzględnie nie 

powinien przyprowadzać dziecka do placówki. Powinien pozostać w domu, zawiadomić dyrektora 

placówki  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a 

w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numery 999 lub 112. 

4. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz 

środki do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniu tzw. izolatorium będzie przebywało dziecko z  podejrzanymi objawami wraz z 

wyznaczonym pracownikiem personelu szkoły do czasu przyjazdu rodzica bądź opiekuna. 

6. Rodzice/opiekunowie po poinformowaniu przez nauczyciela, dyrektora lub pielęgniarkę szkolną o 

zaistniałej sytuacji  zobowiązani są do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły. 

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

sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, powiadamia stacje 

sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

8. W przypadku ryzyka zakażenia pracownika personelu szkoły bądź dziecka należy odizolować teren 

szkoły, poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

9. Dalsze czynności zostają ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno- epidemiologicznej.  

 
III. PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

1. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

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

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

7. 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 dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

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

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

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

W salach świetlicowych rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę 

w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Podczas przerw  w przestrzeniach wspólnych szkoły uczniowie oraz pracownicy szkoły mają obowiązek 

zasłaniania nosa i ust. 


