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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE  

PANDEMII COVID-19 - AKTUALIZACJA 

NA TERENIE 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy  

przy ul. Latowickiej 16 oraz ul. Mińskiej 38 

§ 1 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy wznawia 

funkcjonowanie stacjonarne pracy szkoły z uwzględnieniem wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Siennicy, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; 

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub mydła 

w płynie.  

5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych używają mydła w płynie i wody. 

6. Uczeń zobowiązany jest udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali i nie przemieszczać 

bez potrzeby po terenie szkoły. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z 

zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika. 

9. 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. 

10.  Uczniowie w części wspólnej szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa – stosują 

maseczki ochronne lub przyłbice. 
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11. Rodzice/opiekunowie dziecka/ucznia mają obowiązek podania co najmniej dwóch 

sposobów szybkiego i skutecznego kontaktu. W razie zmian zobowiązani są do 

uaktualnienia danych. 

12. Rodzice/opiekunowie stosują się do zakazu wjazdu na parking na terenie szkoły. 

13. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

14. Przed pierwszą lekcją nauczyciele oczekują na uczniów w salach lekcyjnych od godz. 7.45, 

natomiast przed drugą lekcją od godz. 8.45. 

15. Zebrania z rodzicami 

W roku szkolnym 2020/2021odbędą się dla rodziców trzy zebrania w klasach 

z wychowawcami: 14-15 września, 15-16 grudnia oraz 17-18 maja.  

Na tych zebraniach rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z Covid-

19 (maseczki, dystans, dezynfekcja, własny długopis). Pozostałe kontakty rodziców 

z wychowawcą lub innymi nauczycielami mogą odbywać się przez dziennik elektroniczny, 

online na platformie Teams, telefonicznie lub drogą mailową. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Do oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą o wyznaczonych godzinach: 

 5-latki od 7.00 do 8.00 

 6-latki na godzinę 8.00 

3. Szkoła czynna jest: 

 przy ulicy Latowickiej 16 od godziny 7.00 do 17.00 

 Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed 

rozpoczynającymi się zajęciami. Bezpośrednio po lekcjach opuszczają teren szkoły, 

lub udają się do świetlicy szkolnej. 

 Uczniowie dojeżdżający przychodzą do szkoły bezpośrednio do świetlicy szkolnej. 

Bezpośrednio po zajęciach udają się do świetlicy szkolnej 

 Przy ulicy Mińskiej 38 świetlica jest czynna w godzinach 7.15 do 15.35 

 Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed 

rozpoczynającymi się zajęciami. Bezpośrednio po lekcjach opuszczają teren szkoły. 

 Uczniowie dojeżdżający przychodzą do szkoły bezpośrednio do świetlicy szkolnej. 

Bezpośrednio po zajęciach udają się na odwóz. 
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4. W każdej sali powinien znajdować się płyn dezynfekujący. 

5. W sali, w której przebywa grupa dzieci/uczniów należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do 

zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 

dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

6. Jedna grupa dzieci/uczniów ( w miarę możliwości) przebywa w wyznaczonej danego dnia 

sali lekcyjnej. 

7. W grupie oddziału przedszkolnego może przebywać do 25 dzieci. 

8. Zajęcia komputerowe dla klas I-III będą odbywać się w salach lekcyjnych. 

9. Dla uczniów klas IV-VIII lekcje informatyki będą w salach komputerowych. Każdy z uczniów 

zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na lekcję informatyki. Rekomenduje 

się korzystanie z rękawiczek.. 

10. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej według opracowanego regulaminu. 

11. Uczniowie klas I-V podczas przerw wychodzą z sal lekcyjnych w systemie rotacyjnym wg. 

ustalonego harmonogramu organizacji przerw międzylekcyjnych. 

12. Rekomenduje się, aby podczas przebywania na korytarzu zakrywać usta i nos. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów podczas przerw z pobytu na świeżym powietrzu z 

zachowaniem dystansu i zmianowości grup. 

14. Podczas przerw plecaki uczniów pozostają w salach lekcyjnych. 

15. Uczniowie przebywający w budynku przy ul. Mińskiej 38: 

 podczas przerw przebywają na korytarzu na pierwszym piętrze w obrębie sal 

26, 25, 24, 23, 21, 20, 19. 

 nie korzystają z korytarza na parterze. 

 podczas przerw wychodzą na zewnątrz wyjściem głównym i przebywają na 

wyznaczonym placu przed szkołą. Po przerwie wracają wejściem przez 

szatnię zachowując bezpieczną odległość. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godzinach 7.15 – 

8.15, 13.40 – 15.35. 

16. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami między sobą. 

17. Dziecko/uczeń nie powinien do szkoły zabierać niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

18. W oddziale przedszkolnym dzieci mogą przynieść zapasowe ubranie umieszczone w 

woreczku plastikowym i przechowywane w szatni. 

19. Nauczyciel dezynfekuje po każdym użyciu przez ucznia markera lub pisaka do tablicy 

interaktywnej. 
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20. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę. 

21. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 

 

 

§ 3 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Uczniowie klas IV-V oczekują na lekcje wychowania fizycznego na parterze.  

2. Nauczyciel wychowania fizycznego przychodzi po uczniów klas VI-VIII po dzwonku. 

3. Przebieralnie w budynku przy ulicy Mińskiej otwiera i zamyka nauczyciel. 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do trzymania w przebieralni swoich rzeczy typu: strój 

sportowy i obuwie w workach na wieszakach. 

5. Uczniom nie wolno wymieniać się miedzy sobą strojami sportowymi. 

6. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce. 

7. Zabrania się samodzielnego wchodzenia w czasie przerwy na halę sportową lub boisko 

szkolne. 

8. Zabrania się uczniom wchodzenia do magazynu sportowego bez zezwolenia nauczyciela.  

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić i dezynfekować. 

10. 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. 

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

także w czasie zajęć. 

12. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zachować odpowiedni dystans pomiędzy 

uczniami zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły.  

15. Podczas zajęć na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym należy zachować dystans, 

dezynfekować sprzęt sportowy po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 
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§ 4 

ORGANIZACJA ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

1. Korzystanie przez uczniów/dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

2. Nauczyciel może organizować wyjścia poza teren szkoły, np. spacer do parku. 

3. Nauczyciel bezwzględnie przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw. 

4. Każdorazowo, przed rozpoczęciem zabaw, nauczyciel sprawdza teren placu, stan 

techniczny urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw oraz przypomina dzieciom 

zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z przyrządów i zabawek, w tym 

konieczności zachowania odległości między sobą podczas zabaw, unikania dotykania 

rękami oczu, nosa i ust. 

5. Każda grupa uczniów/dzieci powinna przebywać na placu zabaw w wyznaczonym dla niej 

miejscu.  Dzieci/uczniowie mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których 

bezpieczeństwa pilnuje nauczyciel. 

6. Nauczyciel  sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie całego pobytu na placu zabaw ma 

obowiązek:  

a. czuwania nad bezpieczeństwem dzieci/uczniów; 

b. organizowania oraz kontrolowania zabaw dziecięcych zgodnie z przeznaczeniem 

sprzętu terenowego oraz zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;  

- bania o to, aby grupy uczniów/dzieci nie mieszały się ze sobą  

- unikania organizowania większych skupisk uczniów/dzieci przy jednym urządzeniu.  

7. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po wejściu do szkoły, nauczyciel  bezwzględnie 

odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk, a uczniowie/dzieci myją dokładnie ręce.  

8. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany.   

 

§ 5 

PROCEDURA WEJŚĆ I WYJŚĆ W SZKOLE I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. Do budynku przy ulicy Mińskiej 38: 

a. uczniowie wchodzą tylko wejściem bocznym przez szatnię, 

b. po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, 

c. uczniowie przemieszczając się w budynku szkolnym nie korzystają z korytarza na 

parterze, 
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d. osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza 

prowadzącej do sekretariatu stosując środki ochrony (maseczka, dezynfekcja rąk), 

w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

2. W budynku przy ulicy Latowickiej 16 funkcjonują trzy wejścia: główne wejście, wejście od 

strony hali sportowej i wejście od strony placu zabaw. W czasie pandemii korzystanie z 

nich przebiega następująco: 

a. z głównego wejścia będą korzystali uczniowie klas I – V oraz rodzice,  

b. z wejścia od strony placu zabaw będą korzystali nauczyciele oraz dzieci i 

opiekunowie z oddziałów przedszkolnych 0a i 0c,  

c. z wejścia od strony hali sportowej będą korzystały dzieci z obu grup 5-latków i 

grupa 0b  oraz przyprowadzający ich rodzice. 

3. Przyprowadzanie uczniów 

a. Uczniowie klas I – V mogą być przyprowadzani do szkoły przez opiekunów. 

Opiekunowie i uczniowie nie mogą wykazywać objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, ponadto pozostali domownicy nie mogą 

przebywać na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

b. Do budynku wchodzą tylko uczniowie, którzy w przedsionku obowiązkowo 

korzystają ze środka dezynfekującego, a następnie udają się do szatni szkolnej, a 

stamtąd na świetlicę lub do swoich klas. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas 

pierwszych, którzy przez pierwsze dwa tygodnie września mogą wejść z dzieckiem 

do budynku szkoły i poczekać przy szatni na wychowawcę/nauczyciela lub 

zaprowadzić na świetlicę, jeśli uczeń przychodzi do szkoły na drugą godzinę 

lekcyjną. Rodzice muszą stosować się do zasad: 

• 1 opiekun z uczniem/uczniami; 

• zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5m; 

• stosowanie środków ochrony (maseczka, dezynfekcja rąk) 

4. Odbiór uczniów klas I-III: 

a. Bezpośrednio po zakończonych zajęciach nauczyciele sprowadzają uczniów do 

szatni lub świetlicy szkolnej. 

b. Rodzice odbierający dzieci czekając w holu koło szatni. Zobowiązani są do 

punktualnego stawienia się po dziecko na wyznaczoną godzinę: uczniowie klas 

pierwszych są odbierani o godz. 12.30, uczniowie klas drugich i trzecich o godz. 

12.40. 

c. Uczniowie przebywający po zajęciach na świetlicy szkolnej są odbierani przez 

opiekunów bezpośrednio z sal do tego wyznaczonych z zachowaniem w/w zasad. 
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d. Opiekunowie są zobowiązani do sprawnego odebrania ucznia ze szkoły tak, aby 

ich czas przebywania na terenie budynku był ograniczony do niezbędnego 

minimum. 

5. Przyprowadzanie i odbiór dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego: 

a. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m w 

odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców. 

b. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni: 

 Szatnia 5-latków grupa A znajduje się przy wejściu do hali sportowej. 

 Szatnia 5-latków grupa B znajduje się na 1 piętrze w hali sportowej. 

 Szatnia 6-latków grupa A i C znajduje się przy wejściu do szkoły przy placu 

zabaw. 

 Szatnia 6-latków grupa B znajduje się na 1 piętrze w hali sportowej.  

c. Dzieci 5-letnie rodzice przyprowadzają bezpośrednio do sali nr 2 w hali sportowej.  

d. Dzieci 6-letnie czekają na nauczyciela przy szatni dla danej grupy. 

e. Dzieci 6-letnie dojeżdżające autobusem szkolnym czekają na nauczyciela w 

świetlicy szkolnej. 

f. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w momencie 

przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły oraz obowiązkowej dezynfekcji dłoni. 

g. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny. 

h. Dzieci przyprowadzane są do szkoły i odbierane przez osobę zdrową. 

i. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

j. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

k. Bezpośrednio po zakończonych zajęciach nauczyciele sprowadzają dzieci na 

świetlicę lub do szatni.  

l. Rodzice odbierają dzieci czekając w szatni.  

m. Dzieci przebywający po zajęciach na świetlicy szkolnej są odbierani przez 

opiekunów bezpośrednio z sal do tego wyznaczonych z zachowaniem w/w zasad.  

n. Opiekunowie są zobowiązani do sprawnego odebrania dziecka ze szkoły tak, aby 

ich czas przebywania na terenie budynku był ograniczony do niezbędnego 

minimum.  

6. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą wejść na teren budynku w celu spotkania z 

nauczycielem lub dyrektorem szkoły, zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu 

telefonicznego lub mailowego, aby ustalić warunki kontaktu. 
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7. Rodzice/opiekunowie muszą liczyć się z wydłużeniem czasu przyprowadzania/odbierania 

ucznia do/ze szkoły, ze względu na stosowane procedury. 

8. Rodziców/opiekunów zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim 

upoważnionym przez nich osobom, które będą przyprowadzać/odbierać ucznia/dziecko ze 

szkoły. 

9. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

§ 6 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Przed rozpoczęciem zajęć w świetlicy należy wywietrzyć pomieszczenie. 

2. Świetlicę należy wietrzyć co godzinę. 

3. Wchodząc do sali  wychowawcy i uczniowie dezynfekują ręce lub myją ręce.. 

4. Osoby przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu 

sanitarnego. 

5. Wychowawca opiekuje się grupą do 25 uczniów. 

6. W świetlicy nie mogą przebywać osoby postronne. 

7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły przychodzą bezpośrednio z szatni do świetlicy. 

8. Wychowawcy przypominają o zasadach higieny i zachowywania bezpiecznego dystansu. 

9. Po zakończeniu zajęć pomieszczenie i pomoce/zabawki należy zdezynfekować. 

10. Każdy uczeń może korzystać tylko ze swoich przyborów. 

11. Uczniowie siedzą w wyznaczonych miejscach ze swoimi plecakami. 

12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych rzeczy/zabawek. 

13. Uczniowie dojeżdżający z klas 0-V schodzą do szatni  pod opieką wychowawców świetlicy 

z zachowaniem dystansu. 

14. W przypadku zaobserwowanych objawów chorobowych dziecko zostaje odizolowane i 

odprowadzone do gabinetu lekarskiego. 

15. Wychowawca świetlicy informuje  dyrektora  szkoły o zaistniałej sytuacji . 

16. Powiadamiana jest telefonicznie osoba do szybkiego kontaktu wskazana przez rodziców. 

 

§ 7 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą odbywały poza godzinami pracy 

stacjonarnej klas I-III. 
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2. Organizowane będą w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych 

3. Po zakończeniu zajęć sale lekcyjne będą dezynfekowane oraz wietrzone. 

§ 8 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Biblioteka szkolna będzie działała według wyznaczonych godzin.  

2. Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów zachowując dystans 1,5 m pomiędzy innymi 

osobami będącymi w pomieszczeniu. 

3. Uwzględniono 2 dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

 

 

§ 9 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PODCZAS OBIADÓW NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Przed przyjściem uczniów/dzieci na stołówkę  szkolną wychowawca świetlicy wietrzy salę. 

2. Przed wejściem do stołówki  uczniowie i wychowawcy  myją i dezynfekują ręce, a dzieci z 

oddziałów przedszkolnych myją ręce wodą z mydłem. 

3. Stołówka szkolna  wydaje posiłki w wyznaczonych godzinach i kolejności klas, według 

wcześniej ustalonego harmonogramu. 

4. Kontakt personelu z uczniami należy ograniczyć do minimum. 

5. Uczniowie podczas spożywania posiłków zachowują bezpieczny odstęp 

6. Opiekę nad  uczniami/dziećmi podczas obiadów sprawują nauczyciele/wychowawcy 

pełniący dyżur w stołówce. 

7. Nauczyciel/wychowawca dba o bezpieczeństwo uczniów/dzieci stołujących się oraz pilnuje 

aby uczniowie/dzieci zachowywali bezpieczny dystans podczas odbierania obiadów jak i 

po oddawaniu naczyń. 

8. Dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom klas I nauczyciel dyżurujący udziela 

pomocy. 

9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I przychodzą na stołówkę  pod opieką 

wychowawcy, wychowawca sprawuje opiekę nad dziećmi podczas spożywania posiłków 

oraz zaprowadza grupę do sali. 

10. Zabrania się wnoszenia do stołówki plecaków i rzeczy osobistych (telefon, zabawki, 

przybory szkolne itp.) 
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11. W stołówce podczas spożywania posiłków mogą przebywać tylko osoby stołujące się  oraz 

nauczyciele pełniący dyżur. 

 

§ 10 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY 

ZAKAŹNEJ. 

1. Do szkoły/przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie/dzieci, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (gabinet lekarski), w którym będzie można odizolować ucznia/dziecko w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. Pracownik szkoły, który zauważył u ucznia/dziecka objawy choroby, odizolowuje je od 

grupy z zapewnieniem dystansu i niezwłocznie powiadamia: 

a.  w budynku przy ul. Latowickiej 16, dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 

odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem/dzieckiem w izolatce i 

informuje rodziców bądź opiekunów o konieczności odebrania ucznia/dziecka 

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczeń/dziecko pod 

opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

Rodzic potwierdza pisemnie odbiór dziecka. 

b. wicedyrektora szkoły w budynku przy ul. Mińskiej 38. Uczeń zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Wicedyrektor niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). Rodzic potwierdza pisemnie 

odbiór dziecka. 

4. Wyznaczony opiekun dziecka, stosuje środki ochrony indywidualnej: maseczka, przyłbica 

oraz  fartuch oraz w miarę możliwości zachowuje dystans min. 2 metry. 

5. Rodzic/opiekun zostaje powiadomiony o konieczności kontaktu z lekarzem. 

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

7. Obszar, w którym poruszało się dziecko należy niezwłocznie poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 
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8. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub dyrektor. 

 

§ 11 

ORGANIZACJA DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

1. Dyżury pełnione są przez nauczycieli w dwóch budynkach, w których uczą się uczniowie 

PSP w Siennicy. Pierwszy budynek znajduje się przy ulicy Latowickiej 16, drugi natomiast 

w Zespole Szkół ul. Mińska 38. 

2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w 

czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

3. Harmonogram dyżurów ustala zespół ds. dyżurów w oparciu o stały plan lekcji i po każdej 

jego zmianie. 

4. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokojach nauczycielskich w dwóch budynkach, w 

których uczą się uczniowie oraz w gabinecie dyrektora. 

5. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

6. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, poza kobietami w 

ciąży. 

7. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

8. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, szatnia, plac zabaw przy budynku 

szkoły.  

9. Ustala się pięć rejonów dyżurów w budynku PSP w Siennicy na ul. Latowickiej 16: 

I: szatnia, hol wejściowy, schody na parter oraz przejście na parter; 

II: korytarz na parterze, sanitariaty, schody do półpiętra 1; 

III: schody od drugiej części półpiętra 1, korytarz na I piętrze, sanitariaty, schody na 

półpiętro 2; 

IV: schody od drugiej części półpiętra 2, korytarz na piętrze 2. 

V: Plac zabaw, przy budynku szkoły. 

10.  Ustala się trzy rejony dyżurowania w budynku Zespołu Szkół ul. Mińska38: 

I: korytarz na piętrze, sanitariaty, schody od półpiętra; 

II: teren przed wejściem do szkoły, hol przy wejściu głównym; sanitariaty; 

III: szatnia, schody i korytarz przy stołówce, wyjście z szatni. 

11.  W czasie obiadów na stołówce PSP ul. Latowicka 16 (długie przerwy od godz. 11.25-11.45 

i od 12.30-12.50) dyżuruje wychowawca świetlicy. 
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12.  Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną w budynku przy ul. Latowickiej 16 zaczyna się o 

godzinie 7.45, a kończy o godzinie 13.40. 

13.  Dyżur w drugim budynku przed pierwszą lekcją zaczyna się o godz. 7.45, a kończy o 

godzinie 15.20. 

14.  W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, wicedyrektor szkoły wyznacza za 

niego zastępstwo. 

 

§ 12 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów. 

2. Po dzwonku na przerwę zajmuje stanowisko na przydzielonym rejonie i opuszcza je po 

dzwonku na lekcje. 

3. W trakcie pełnienia dyżuru przemieszcza się, aby mógł kontrolować wyznaczony rejon. 

4. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 

egzekwuje ich wykonanie przez dzieci. 

5. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. 

6. Obowiązkowo i niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku, 

podejmuje działania zamierzające do udzielania pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki poszkodowanym. 

7. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego na przydzielonym terenie i powiadamia 

wychowawcę, który przekazuje informację dyrektorowi szkoły. 

8. Nauczyciel dyżurujący przekazuje informacje wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu 

się uczniów w czasie przerwy.   

9. Jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi i czynnościami, które 

przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

10. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowaniu o tym fakcie dyrektora. 

11. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy. 

W uzasadnionych przypadkach zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób 

niepowołanych. 

12. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie uczniów 

w sanitariatach.  

13. W związku z panującym wirusem COVID-19, nauczyciele dają przykład  i przypominają o 

możliwości korzystania z masek oraz przyłbic podczas przerw.  
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14. Nauczyciel przypomina uczniom o zachowaniu dystansu społecznego podczas rozmowy 

oraz zabawy, adekwatnie do danej sytuacji. 

15. Często zwraca uwagę na zachowanie środków ostrożności wynikających z pandemii 

wirusa COVID-19 (należy unikać dotykania oczu, nosa i ust). 

16. Nauczyciel dyżurujący na przerwie obiadowej na korytarzu przed stołówką, zwraca uwagę 

na zachowanie dystansu społecznego osób oczekujących przed wejściem na stołówkę.  

17. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 

dyżurowania. 

 

§ 13 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal 

oddziałów.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w 

salach. 

2. Woźna jest odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych 

przez dzieci. 

3. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników 

znajduje się w pomieszczeniu pracowników obsługi. (karta monitoringu) 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

5. Toalety dezynfekowane są podczas każdej lekcji. 

 

§ 14 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U 

PRACOWNIKA 
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1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika powinien on  pozostać 

w domu i powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go 

od pracy. 

3. W przypadku opisanym w pkt 1 i 2 – dyrektor wyznacza osobę przejmującą opiekę nad 

grupą dzieci. 

4. Pracownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.  

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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor lub 

dyrektor wraz z obsługą. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

odpowiada sekretariat szkoły . 


