
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W WARUNKACH EPIDEMII 

Organizacja zajęd w szkole i placówce  

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów  chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych lub izolacji. 

2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły  i z niej obierani przez opiekunów  bez 

objawów  chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Uczniowie i opiekunowie przestrzegają przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. W oczekiwaniu na wejście do szkoły zachowują bezpieczny dystans, 

stosują osłonę ust i nosa. 

4. Uczniowie wprowadzani są do budynku przez  nauczyciela. Po wejściu dezynfekują dłonie. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzid tylko do przestrzeni wspólnej, 

zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem lub dziedmi 

- dystans od kolejnego opiekuna 1,5 m 

- dystans od pracowników szkoły 1,5 m 

- osłona ust i nosa 

- dezynfekcja dłoni 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyd dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 

7. Uczeo ma obowiązek stosowania osłony ust i nosa w ciągach komunikacyjnych, toaletach. 

8. Ogranicza się przebywanie w szkole  osób z zewnątrz do minimum. Spotkanie na terenie 

szkoły z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem wymaga wcześniejszego 

umówienia  telefonicznego poprzez sekretariat szkoły 61 426 51 13. 

9. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do podania sposobu szybkiej komunikacji ( nr telefonu 

pod który należy dzwonid w przypadku objawów chorobowych dziecka). Opiekun 

zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania telefonu oraz odebrania dziecka ze szkoły. 

10. Uczeo u którego stwierdzono objawy chorobowe poddany zostanie izolacji. Zostanie mu 

zmierzona temperatura. O konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły powiadomieni 

zostaną rodzice. Do momentu odbioru dziecka opiekę nad nim sprawuje higienistka szkolna 

lub wskazany  przez dyrektora  pracownik szkoły. Opiekun zachowuje bezpieczny 2 m dystans 

oraz zasłania usta i nos. 

11. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej z nauczycielem, który przebywa z dziedmi w 

wyznaczonej klasie również w czasie przerw. Nauczyciel odpowiada za: 

- bezpieczeostwo dzieci w wyznaczonej sali 

- organizację przerw zgodnie z podanym harmonogramem 

- wietrzenie sali w trakcie zajęd 

-  sprowadzenie grupy do świetlicy szkolnej lub do wyjścia  

- organizacje zajęd na boisku (zgodnie z harmonogramem.) 

12. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem ustalonym we wrześniu 2020 r. 

13. Uczniowie poruszają się wydzielonymi dla nich ciągami komunikacyjnymi, korzystają ze 

wskazanych wejśd do budynku, toalet. 



14. Na piętrze przebywają maksymalnie dwie klasy, korzystające z sal lekcyjnych w dwóch 

różnych częściach korytarza 

15. Zabrania się kontaktu dzieci  i nauczycieli różnych zespołów klasowych. 

16. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. Na zajęcia w-f, informatyki 

przechodzi do hali lub sali informatycznej z nauczycielem. Po zajęciach wraca do 

przydzielonej sali a hala lub pracownia są dezynfekowane i wietrzone. 

17. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Wyjątek stanowią nauczyciele religii, 

języka angielskiego oraz świetlicy. 

18. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia  rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania 

dotykania oczu, nosa i ust. 

19. Wykorzystywany podczas zajęd sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne są systematycznie 

dezynfekowane. 

20. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki które pozostają na ławce, w plecaku lub szafce. 

Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

21. Wszystkie sale, ciągi komunikacyjne są systematycznie wietrzone, nie rzadziej niż raz na 

godzinę. 

22. Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, toalety, sprzęt sportowy są regularnie  

dezynfekowane. 

23. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego  zgodnie z ustalonym harmonogramem . 

24. Zajęcia sportowe mogą odbywad się na świeżym powietrzu: w parku lub na terenach 

zielonych za zgodą dyrektora szkoły. Wymagane jest wtedy zachowanie dystansu 

społecznego, osłona ust i nosa. 

25. Podczas zajęd sportowych, w których nie można zachowad dystansu, należy zrezygnowad   

z dwiczeo i gier kontaktowych. 

26. Zawiesza się do odwołania wyjścia grupowe i wycieczki do przestrzeni zamkniętych, które 

uniemożliwiają zachowanie dystansu społecznego 

27. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z regulaminem świetlicy w pełnym reżimie 

sanitarnym. 

29. Obiady dla uczniów wydawane są w godzinach ustalonych odrębnymi przepisami. 

30. Personel kuchenny, obsługa oraz administracja ogranicza kontakt z uczniami oraz 

nauczycielami. Obowiązują maseczki lub przyłbice, rękawice jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk. 

31. Realizacja zajęd pozalekcyjnych odbywa się  według odrębnego harmonogramu. 

32. Uczniowie korzystają z biblioteki  szkolnej na obowiązujących w szkole zasadach reżimu 

sanitarnego. Książki zwracane są do biblioteki  i przekazywane są na 2-dniową kwarantannę. 

Zasady korzystania z biblioteki regulują odrębne przepisy. 

33. W szkole działa gabinet higienistki szkolnej. W sytuacji wymagającej udzielenia pomocy  

dziecku przez higienistkę szkolną nauczyciel zgłasza ten fakt telefonicznie lub osobiście 

 (prosząc o opiekę nad klasą nauczyciela z sali obok, psychologa lub pedagoga).Higienistka 

zabiera dziecko do gabinetu. Gabinet działa  na zasadach określonych przez MZ oraz NFZ. 

34. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje wyznaczony gabinet stomatologiczny. 

35. W przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi w porozumieniu z rodzicami ustala się  

odpowiednie zasady zachowania podczas zajęd lekcyjnych i świetlicowych. 

HIGIENA CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEO I POWIERZCHNI 

1.  Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się telefony do miejscowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej oraz oddziału zakaźnego szpitala  



2. Wszystkie osoby trzecie , w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekowania  dłoni lub nakładania rękawiczek ochronnych,  obowiązek zakrywania ust  i 

nosa, pozostawanie w wyznaczonej strefie. Zabrania się  przemieszczania po korytarzach, 

wchodzenia  z dziedmi do sal lekcyjnych. 

3. Uczniowie wchodzący do budynku dezynfekują ręce. Nauczyciele zobowiązani są do 

dopilnowania,  by wszyscy umyli ręce przed jedzeniem , po  skorzystaniu z toalety, powrocie z 

boiska  lub obiektów sportowych.  

4. Pracownicy obsługi dbają o utrzymanie czystości oraz dezynfekcję sal, pomieszczeo 

sanitarn6ych,  ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych,  poręczy, klamek, 

włączników, powierzchni  płaskich.  

5. Wicedyrektor – Iwona Walkowska prowadzi monitoring właściwej codziennej dezynfekcji 

pomieszczeo  

6. W pomieszczeniach sanitarnych  oraz na korytarzach znajdują się instrukcje dotyczące 

prawidłowego  mycia i dezynfekowania rąk. 

7. Pracownicy obsługi na bieżąco czyszczą i dezynfekują wszystkie pomieszczenia sanitarne.  

8. Pracownicy obsługi administracji oraz nauczyciele kontaktujący się ze sobą zobowiązani są do 

zakładania maseczek lub przyłbic.   

GASTRONOMIA 

1. Organizacja żywienia w szkole odbywa się zgodnie z warunkami higienicznymi  wymaganymi 

przepisami prawa oraz regulaminem zasad żywienia w warunkach  epidemii (zachowanie 1,5 

m odległości,  zapewnianie środków ochrony , utrzymanie  wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowao  produktów, sprzętu kuchennego, naczyo,  sztudców, higieny osobistej)  

2. Na obiady uczniowie schodzą wg. harmonogramu świetlicy. Uczeo nie może zmienid  godzin 

spożywania obiadu ze względu  na koniecznośd zachowania reżimu  sanitarnego.  

3. Posiłki wydawane będą w godz. 12.00-14.30,  a rodzice odbierają posiłki za nieobecne dzieci 

od strony kuchni  

4. Uczniowie będą spożywali posiłki  w stołówce szkolnej siadając przy stolikach z rówieśnikami  

z danej klasy  

5. Pracownice kuchni czyszczą i dezynfekują blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

6. Wielorazowe nauczania i sztudce myte sa z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60OC 

i wyparzane  

7. Ze stołów usunięte zostały wazoniki, serwety 

8. Posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.  

9. Dzieci otrzymują posiłki bezpośrednio do stolików  

10. Dania i produkty podawane są przez wyznaczonego pracownika kuchni wyposażonego w 

rękawice raz przyłbicę.  

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Do pracy mogą przychodzid jedynie osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję 

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

warunkach domowych.  

2.  Dla bezpieczeostwa pracowników administracji i obsługi ogranicza się ich bezpośredni  

kontakt z osobami trzecimi, zapewniając  środki ochronne, dystans społeczny oraz  

ograniczając wstęp do pomieszczeo administracyjno – obsługowych) 

3. Pomieszczenia administracji i obsługi wyposażone są w płyny dezynfekujące  

4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych pracownik skierowany zostanie do 

izolatorium.  



5.  W przypadku pogorszenia stanu zdrowia wezwane zostanie pogotowie a jego pracownicy 

poinformowani o podejrzeniu u pacjenta zakażenia koronawirusem.  

6. W przypadku wystąpienie u pracownika będącego na stanowisku  pracy niepokojących  

objawów infekcji dróg oddechowych powinien  on skontaktowad się telefonicznie z lekarzem  

podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania  teleporady medycznej.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych 

bezzwłocznie  poddany zostanie gruntownemu  sprzątaniu oraz dezynfekcji  

8. W przypadku potwierdzonego zakażania SARS-CoV-2 na terenie szkoły zastosowane zostaną  

zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego.  


