
 

Bezpieczny pobyt w szkole – wytyczne dla klas I – III                       

Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie w czasie epidemii                          

/zgodnie z zaleceniami MEiN, MZ i GIS/ 

✓ 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.     

✓ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

jednego opiekuna 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 (rodzic/opiekun prawny nie wchodzi 

na teren szkoły). 

✓ Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną 

osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w 

przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

✓ Przy wejściach do budynku szkoły (główne i boczne)  obowiązuje 

dezynfekcja rąk (nauczyciele pełnią dyżury od godz. 7.30). 

✓ Opiekunowie odprowadzający dzieci zachowują dystans od kolejnego 

opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m. 

✓ W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób                        

z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

✓ Szkoła posiada dwa termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane po 

każdym użyciu.   

✓ 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). Należy zapewnić 

sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

(rekomendowany jest kontakt telefoniczny).  

✓ W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej 

koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych                 

i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie 



częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Sale i węzły 

sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują się na 

różnych piętrach budynku szkoły. 

✓ Każda klasa ma ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia 

uwzględniający, m.in. : 

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły 

− korzystania z przerw (nie rzadziej niż 45 minut) 

− korzystania ze stołówki szkolnej 

− zajęć na boisku. 

 

✓ 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. 

✓ W każdej sali lekcyjnej, gabinecie oraz sali gimnastycznej znajduje się płyn 

do dezynfekcji rąk.   

✓ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasie i w świetlicy szkolnej, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub 

uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować po każdym użyciu. 

✓ Uczniowie opuszczają szkołę niezwłocznie po skończeniu zajęć. 

✓ W szkole po skończonych zajęciach mogą przebywać tylko uczniowie 

dojeżdżający i zapisani do świetlicy szkolnej. 

✓ Rodzice odbierają dzieci czekając na podwórku. 

✓ Uczniowie podczas przerw są zobowiązani do noszenia maseczek, nie 

mogą korzystać z telefonów komórkowych. 

✓ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej 

szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą oraz zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

✓ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 

zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,                    

a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

✓ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

✓ Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów                         

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

W klasach IV – VIII obowiązują przerwy według ustalonych dzwonków. 



✓ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

✓ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego                                        

i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

✓ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych. Środek do dezynfekcji rąk należy 

umieścić przy wejściu do świetlicy. Pomieszczenie należy wietrzyć                        

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, w tym                                       

w szczególności przed przyjęciem wychowanków). 

✓ Ze względu na ograniczenia sanitarne do świetlicy szkolnej uczęszczają 

wyłącznie dzieci rodziców pracujących (wymagane jest zaświadczenie od 

pracodawcy).  

✓ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

✓ Z biblioteki szkolnej może korzystać jednorazowo 5 czytelników oraz 

nauczyciel bibliotekarz, zachowując dystans 1,5 m. Konieczny  jest okres 

2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                    

w bibliotece. 

✓ W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki, który w razie potrzeby pełni 

funkcję izolatki. 

✓ Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 

wchodzące do szkoły (sekretariatu)  dezynfekowały dłonie lub zakładały 

rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

✓ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

✓ Rekomenduje się monitoring 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. 

✓ W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się  plakaty                                

z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

✓ Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych,                       

w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 



✓ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

✓ W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 

60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają 

osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie                         

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 

✓ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną). 

✓ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

✓ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego (rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym 

samym czasie w części podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana 

o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

 


