
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14.JB.SPM.2020 

 

 Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły 

w okresie pandemii Covid-19 

 

PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III ORAZ DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i warunków higienicznych w szkole odpowiada Dyrektor 

szkoły. 

3. Szkoła pracuje w godz. 7.00 – 17.00 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu 

liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

8. W szkole dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku 

przebywać w maseczkach). 

9. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

11. Na boisku mogą przebywać maksymalnie dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 

między nimi dystans.  

12. Z placu zabaw korzysta jedna grupa na dobę. Dzieci na plac zabaw wyprowadzane są 

przez nauczyciela drzwiami północnymi. 

13. Przebywanie na placu zabaw odbywa się z uwzględnieniem zachowania maksymalnej 

odległości. 

14. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców.  



16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych z zachowaniem zasady 4 m
2
 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

19. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie w formie pisemnej wyrażają zgodę na uczestniczenie 

dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  

w szkole, na dokumencie umieszczają także aktualny telefon kom. oraz telefon do pracy, 

aby zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia. 

20. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie w formie pisemnej wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka w przypadku pojawiających się niepokojących objawów 

chorobowych dziecka podczas pobytu w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROCEDURY KORZYSTANIA Z SALI DYDAKTYCZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH 

 

1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza  

niż 4 m
2
 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się  

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

2. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

3. W salach nie mogą znajdować się dywany. 

4. Pomoce dydaktyczne, zabawki, piłki wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie 

przecierać z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (po każdych 

zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

6. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

7. Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela na 

przemian z innymi grupami, zachowując dystans społeczny. 

12. Należy informować uczniów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW  

ORAZ DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH 

OBOWIĄZUJĄCA OD 25.05.2020R. 

 

1. Do szkoły przyprowadza się wyłącznie ucznia zdrowego, bez objawów chorobowych. 

2. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci  

ze szkoły oraz odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze 

szkoły.  

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko w godz. 7.30 – 8.30  

4. Przy drzwiach wejściowych znajduje się płyn dezynfekujący wraz z instrukcją 

korzystania z dozownika. 

5. Podczas każdego wejścia do szkoły rodzic/opiekun dziecka oraz uczeń są zobowiązani 

dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją korzystania z dozownika z płynem. 

6. Jeżeli dziecko ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

natychmiast udaje się do toalety, gdzie musi je umyć zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

7. Po wejściu do szkoły rodzic porusza się tylko w strefie wyznaczonej dla rodzica. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru  

z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności takich jak: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

10. Pracownik szkoły ma dyżur przy drzwiach wejściowych i pilnuje przestrzegania przez 

rodziców oraz uczniów w/w zasad. 

11. Rodzice przebywają w szkole, jak najkrócej. 

12. W miarę możliwości przyprowadza i odprowadza dziecko jeden rodzic. 

13. Rodzice/opiekunowie ucznia, przychodząc po dziecko wchodzą do części wydzielonej 

dla rodzica i informują pracownika szkoły o odbiorze wskazanego dziecka.  

14. Pracownik szkoły udaje się do sali, w której przebywa dziecko w celu powiadomienia 

go o powrocie do domu. Uczeń udaje się do szatni, gdzie przestrzega ustalonych tam 

procedur postępowania. 

15. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

17. W celu sprawnej komunikacji z rodzicami dziecka, muszą być oni cały czas podczas 

pobytu ucznia w szkole dostępni pod telefonem. 

 
 

 



PROCEDURY KORZYSTANIA Z SZATNI UCZNIÓW  

ORAZ DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH 

OBOWIĄZUJĄCA OD 18.05.2020R. 
 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły podczas trwania zajęć 

zgodnie z  ustalonym planem zajęć opiekuńczo – wychowawczych, rewalidacyjnych, 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. W boksie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby z jednoczesnym zachowaniem 

dystansu między osobami wynoszącym min. 1,5 m. 

3. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych, podpisanych 

dla nich miejscach przed zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach.  

4. Okrycia wierzchnie należy powiesić w taki sposób, aby nie stykały się ze 

znajdującymi się na wieszakach okryciach wierzchnich innych uczniów. 

5. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. 

6. Uczniowie wkładają obuwie do swoich worków. 

7. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej  

i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

Niedozwolone jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych. 

8. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych  

w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy bądź 

pracownikowi obsługi. 

9. Dzieci z oddziału przedszkolnego odprowadzane są przez pracownika szkoły do sali,  

w której będą odbywać się zajęcia. 

10. Uczniowie klas I-III udają się samodzielnie do wyznaczonej sali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM  

PRZEJAWIAJĄCYM NIEPOKOJĄCE OBJAWY CHOROBY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA 

OBOWIĄZUJĄCE OD 18.05.2020 R.  

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli podczas pobytu w szkole dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy 

choroby dziecko jest natychmiastowo izolowane od grupy w odrębnym pomieszczeniu 

wyposażonym w środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki. 

3. Należy zmierzyć dziecku temperaturę ciała. Termometr bezdotykowy znajduje się  

w sekretariacie szkoły. Po każdorazowym użyciu w danej grupie należy go 

zdezynfekować. 

4. Pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą. 

5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

6. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w celu konsultacji i uzyskania porady. 

7. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna 

dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie 

Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

8. Wskazany przez Dyrektora pracownik szkoły kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

9. Nauczyciel przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało 

dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie  

i dezynfekcja stolików, krzeseł, pomocy dydaktycznych, zabawek). 

10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub 

przyłbicę  

i rękawiczki. 

11. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

12. Dyrektor o zaistniałej sytuacji informuje organ prowadzący. 

 
 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM ROMUALDA 

TRAUGUTTA OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020 R. 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele/specjaliści poniżej 60. roku życia oraz bez  

problemów zdrowotnych, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest: 

- stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:  regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem 

i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną  

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; kasłania, kichania w jednorazową 

chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; unikania kontaktu z osobami, które źle się 

czują; dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły, stosując ściśle 

zasady dezynfekcji rąk. 

- informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 

dzieci lub własnych. 

- postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa 

dotyczącymi COVID – 19 opracowanymi dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda 

Traugutta w Mrozach. 

- zachowywać dystansu między sobą – minimum 1,5 m. 

- stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ. 

4. U pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.  

5. W szkole znajduje się wydzielone pomieszczenie, w którym należy odizolować osobę  

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

6. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony: rękawiczki, maseczki i płyn 

dezynfekujący. 

7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez inspektorat sanitarny. 

9. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie go od innych osób. 

10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 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. 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE HIGIENY, CZYSZCZENIA  

I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH  

OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020 R. 

 

1. Dyrektor szkoły wspiera i promuje wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

zasady: 

- higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

- higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce). 

2. Dyrektor szkoły uwrażliwia kadrę na konieczność w uzasadnionych przypadkach 

stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek) oraz konieczność 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

- przed i po kontakcie z uczniem,  

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

- po usunięciu środków ochrony osobistej. 

3. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. –  

4. Przed wejściem do budynku szkoły na stole stoi płyn dezynfekujący do rąk oraz 

informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

5. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych. 

6. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zakrycia ust i nosa. 

7. Osobom wchodzącym nie wolno przekraczać obowiązujących stref przebywania  

w budynku szkoły. 

8. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

9. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, 

powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do 

przygotowywania posiłków itd.  Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci 

nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności użycia są zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta  

i nos.  

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

12. W szkole zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet. 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE GASTRONOMII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH  

OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020 r. 

1. Źródełka wody pitnej są wyłączone. 

2. Wszystkie posiłki spożywane są na stołówce szkolnej. 

3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk 

pracy oraz środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni 

i sprzętów.  

4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

5. Uczniowie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej w nielicznych grupach, tak, aby 

zachować dystans społeczny między uczniami. Stoliki są ustawione w odległości 1,5 

m. 

6. Po opuszczeniu stołówki po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów  

i poręczy krzeseł.  

7. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w szkole myte są w zmywarce  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC z funkcją wyparzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH  

ORAZ ZAJĘĆ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA  

W MROZACH OBOWIĄZUJĄCE OD 18. 05. 2020 R. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania 

procedur przyprowadzania/odbierania ucznia do/ze szkoły.  

2. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać procedur korzystania z szatni. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

4. Nauczyciel/specjalista nie powinien nosić biżuterii szczególnie na rękach poniżej 

łokcia: nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż 

utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

5. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym zapewnienia środki czystości (mydło, 

ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku 

środki do dezynfekcji. 

6. W miarę możliwości osoby prowadzące zajęcia używają osłony ust i nosa oraz 

informują uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

7. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczniów używa się odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej. 

8. W miarę możliwości dziecko przebywa w stałej sali (sala nr 28, sala nr 29). 

9. Dyrektor szkoły zapewnia odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych 

koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej (sala nr 28, sala nr 29). 

11. Istnieje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

12. Nauczyciel/specjalista informuje uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 

przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

13. Nauczyciel informuje rodzica/opiekuna prawnego ucznia przed zajęciami 

specjalistycznymi ucznia o ewentualnych przyborach szkolnych, potrzebnych 

podręcznikach, zeszytach na zajęcia tak, aby uczeń korzystał z własnych zestawów. 

14. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia (co godzinę). 

15. Należy zawsze po zakończonych zajęciach indywidualnych lub grupowych 

dezynfekować używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do 

zajęć. W szczególności ważne jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych 

podczas zajęć, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurek i stolików/ławek, klawiatur  

i myszek, włączników świateł. 

16. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

należy niezwłocznie podjąć kroki zawarte w procedurach szkolnych dotyczących 

postępowania z dzieckiem przejawiającym niepokojące objawy choroby. 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE KONSULTACJI DLA UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH 

OBOWIĄZUJĄCE OD 01. 06. 2020 R. 

 

1. Konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów odbywają się według ustalonego 

harmonogramu udostępnionego dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 

2. W miarę możliwości należy wyznaczać stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

3. Uczniowie korzystający z konsultacji w szkole są zobowiązani do przestrzegania 

procedur przychodzenia/wychodzenia do/ze szkoły oraz procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając 

zasady: 4 m
2
 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

5. Konsultacje indywidualne oraz grupowe odbywają się z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

6. Należy pilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

7. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na 

godzinę. 

8. Uczeń zobowiązany jest mieć ze sobą własne przybory szkolne i zestaw 

podręczników, nauczyciel nie pozwala uczniowi pożyczać ich od kolegów. 

5. Nauczyciel przypomina o częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na 

powitanie, zachowywaniu dystansu, a także unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Uczeń zobowiązany jest zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

7. Po zakończonej konsultacji, nauczyciel zobowiązany jest ustalić bezpieczną zasadę 

wychodzenia uczniów z sali tak, aby przy szafkach szkolnych z obuwiem i odzieżą 

wierzchnią była możliwość zachowania odległości między uczniami min. 1,5 m. 
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