
Procedury postępowania przeciwepidemicznego 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy 

na rok szkolny 2021/2022 

klasy 1-3 

 

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 przywożeni, przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły ( autobus 

szkolny) opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni  publicznej (m.in. 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa ).  

 3.  Rodzice nie wchodzą na teren szkoły (budynek jest zamknięty).   

4. Zapoznanie dzieci  z " 10 zasadami dla ucznia"  w ramach bezpiecznego 

powrotu  do szkół wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

5. Uczniowie przy wejściu na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce 

środkiem dezynfekującym. 

6. Wprowadzamy obowiązkowe noszenie maseczek lub przyłbic na terenie szkoły 

przez uczniów, nauczycieli i pracowników. 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.  

7. Przed wejściem do klasy, do sali komputerowej,  przed jedzeniem, po wyjściu 

z toalety,  po powrocie ze spaceru  lub zajęciach sportowych dzieci powinny 

dokładnie umyć ręce wodą i mydłem (30 sekund - zgodnie z podaną instrukcją). 

8. Uczniowie przynoszą do szkoły swoje podręczniki, zeszyty i korzystają tylko 

z własnych przyborów. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 



9. W klasach uczniowie siedzą w ławkach z zachowaniem bezpieczniej 

odległości.  

10. Uczniowie  powinni  zachować bezpieczną odległość między sobą, 

nauczycielami  jak również personelem  szkoły. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy nie rzadziej niż po 45 

minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela (zachowując 

bezpieczną odległość). 

12. Po zakończeniu zajęć  nauczyciel jest zobowiązany do odprowadzenia 

uczniów do świetlicy szkolnej lub szatni.  

13. Uczniowie będą oczekiwać na odwozy w świetlicach szkolnych ( w małych 

grupach). 

14. Klasy  będą dezynfekowane raz dziennie, a sale i części wspólne (korytarze) 

będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby  

także  w czasie zajęć. 

15. W czasie spożywania śniadania lub obiadu należy stosować się do poleceń  

opiekunów  i personelu ( zachowując bezpieczną odległość). 

16. Posiłki będą  spożywane według podanego harmonogramu: 

Śniadanie: 

klasy 0 - 1   godz. - 8.00 

klasy 2 - 3   godz. - 8. 45 

Obiad: 

klasy 0 - 1   godz. - 11. 00 

klasy 2 - 3   godz. - 11. 25 

17.Wyznaczony nauczyciel będzie sprawował opiekę nad uczniami                        w 

czasie obiadu. 

18. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym 

powietrzu  na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 



19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, uczniowie będą mieć ograniczone 

ćwiczenia  i gry kontaktowe.  

20. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej dostosowują się do ustalonych 

zasad i godzin pracy uwzględniając konieczny okres 3 dniowej kwarantanny           

dla książek i innych materiałów przechowywanych bibliotekach. 

21.Każde złe samopoczucie uczeń powinien niezwłocznie zgłosić                             do 

wychowawcy. Rodzice powinni zapewnić szybką i skuteczną komunikację 

wychowawcy z prawnymi opiekunami ucznia ( informacja o zmianie numerów 

telefonów). 

22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  uczeń 

będzie odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu ( Gabinet pielęgniarki szkolnej 

- izolatorium), zapewniając   min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

będą powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 przez dziecko: 

 

 

• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

nauczyciel zakłada środki ochrony osobistej i dokonuje pomiaru 

temperatury. 

• Następnie prowadzi je do wyznaczonego miejsca izolacji.  

• Nauczyciel dzwoni do rodzica /opiekuna z informacją o złym 

samopoczuciu dziecka z prośbą o natychmiastowe zabranie dziecka                         

ze szkoły. 

• Nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji, właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

• Nauczyciel/opiekun czeka z dzieckiem w miejscu izolacji do momentu 



przybycia rodzica/opiekuna.  

 

 


