
PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W TARNOBRZEGU  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. 

 
1.  Do szkoły mogą przychodzic  tylko uczniowie, kto rzy nie mają z adnych objawo w infekcji dro g 
oddechowych, podwyz szonej temperatury. Ta sama zasada obowiązuje osoby 
przyprowadzające i odbierające dzieci. 
 

3. Uczniowie zobowiązani są do przychodzenia do szkoły z dziesięcio – dwudziestominutowym 
wyprzedzeniem celem unikania zatoro w przy wejs ciach oraz w szatniach. Kaz dy uczen  ma 
obowiązek posiadac  przy sobie maseczki – jedną na twarzy, drugą awaryjną. Obowiązek 
posiadania i noszenia maseczek nie dotyczy dzieci, kto re z powodo w zdrowotnych nie mogą ich 
nosic .  

4.  Uczniowie wchodzą do szkoły tylko wejs ciem wyznaczonym dla danej klasy. Wchodząc do 
szkoły, uczniowie powinni zachowac  dystans społeczny (minimum 1,5 metra).                                                                                                                                                                        

5.  Kaz dy uczen , po wejs ciu do szkoły obowiązkowo dezynfekuje dłonie (korzystając                         
z dozowniko w płynu do dezynfekcji znajdujących się przy wejs ciach), a następnie udaje się 
bezpos rednio do szatni, gdzie zostawia wierzchnie okrycie i zmienia obuwie.  

6.  Uczniowie wpuszczani są do szatni przez pracowniko w szkoły z zachowaniem rez imu 
sanitarnego. Korzystając z szatni, uczniowie powinni bezwzględnie stosowac  się do ich zalecen . 
Uczniowie powinni przebierac  się moz liwie jak najszybciej. 

7.  Po opuszczeniu szatni, uczniowie udają się bezpos rednio w pobliz e sali, gdzie mają lekcje.  

8. Na korytarzach i w innych miejscach wspo lnych (szatnie, toalety), uczniowie zobowiązani są 
do zachowania dystansu społecznego, w miarę moz liwos ci minimum 1,5m. Jez eli nie jest to 
moz liwe, obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa maseczką. O bezwzględnym obowiązku 
zakrywania ust i nosa przed i po lekcjach oraz podczas przerw ma prawo zadecydowac  dyrektor 
szkoły. Bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką dotyczy wszystkich innych 
oso b przebywających na terenie szkoły. 

9.  Ucznio w obowiązują ogo lne zasady higieny: częste mycie rąk (ro wniez  po przyjs ciu do 
szkoły), zwłaszcza przed spoz yciem posiłku i po skorzystaniu z toalety, włas ciwe zakrywanie 
ust i nosa podczas kichania i kaszlu, dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania ust i oczu oraz 
zachowanie bezpiecznej odległos ci od innych oso b. 
 
10.  Kaz dy uczen  musi posiadac  własne przybory szkolne i podręczniki – niedozwolone jest 
poz yczanie i wymienianie się przyborami oraz innymi rzeczami. Ro wniez  niedopuszczalne jest 
dzielenie się jedzeniem oraz picie z jednego pojemnika. Rzeczy pozostawiane w szkole powinny 
byc  umieszczone w oddzielnych szafkach, o ile jest taka moz liwos c . 
 
11.  Uczniowie nie powinni przynosic  do szkoły niepotrzebnych przedmioto w, zabawek, gier itp. 
Ograniczenie to nie dotyczy ucznio w z niepełnosprawnos ciami oraz tych ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Opiekunowie powinni dopilnowac , by przynoszone przedmioty były 
czyste i wydezynfekowane. 
 
12.  Do sali lekcyjnej uczniowie wchodzą pod nadzorem nauczyciela i stosują się do jego polecen . 
Wchodząc do sali, uczniowie powinni zachowac  dystans społeczny. Jez eli nie jest to moz liwe, 
zaleca się zasłanianie ust i nosa az  do momentu zajęcia miejsca w ławce lub uzyskania zgody 
nauczyciela na zdjęcie maseczki. 
 



13. Uczniowie, w czasie lekcji, nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczac  swojego miejsca  
i przemieszczac  się po sali. 
  
14.  Jez eli w czasie lekcji jest koniecznos c  zmniejszenia dystansu społecznego między uczniami 
lub między uczniem a nauczycielem, zaleca się zasłanianie ust i nosa. 
 
15. Lekcje wychowania fizycznego, w miarę moz liwos ci, powinny odbywac  się na s wiez ym 
powietrzu. Ro wniez  inne lekcje, o ile jest to w ocenie nauczyciela moz liwie i celowe, mogą 
odbywac  się na s wiez ym powietrzu. 
 
16. Uczniowie korzystający ze stoło wki powinni spoz ywac  obiady w wyznaczonych godzinach 
i przestrzegac  obowiązujących zasad dotyczących rez imu sanitarnego.  
 
17. Uczniowie korzystający z biblioteki powinni stosowac  się obowiązującego regulaminu  
i zalecen  pan  bibliotekarek. 
 
18.  Uczniowie mogą korzystac  z urządzen  na placu zabaw wyłącznie pod nadzorem nauczyciela, 
kto ry decyduje, ilu ucznio w jednoczes nie moz e przebywac  na placu zabaw, aby moz liwe było 
zachowanie dystansu społecznego. Liczba ta nie moz e przekraczac  25 oso b. 
 
19. Nauczyciele zobowiązani są do organizowania pracy ucznio w w taki sposo b, aby ograniczyc  
bliski kontakt między nimi oraz do natychmiastowego reagowania na gromadzenie się 
nadmiernej liczby oso b na małej powierzchni – szczego lnie podczas przerw oraz korzystania z 
szatni. 
 
20. Nauczyciele dbają o bezpieczen stwo sanitarne ucznio w, przypominając im regularnie  
o obowiązujących zasadach w tym zakresie. Wyciągają konsekwencje wobec ucznio w, kto rzy 
nie stosują się do procedur sanitarnych i regulamino w (np. informują rodzico w ucznia  
o niewłas ciwym zachowaniu dziecka, wpisują punkty ujemne wynikające z Regulaminu 
Zachowania). 
 
21. W przypadku nieobecnos ci ucznia w szkole rodzic powinien niezwłocznie powiadomic  
wychowawcę o przyczynie nieobecnos ci. 
 
22.  Na teren szkoły mogą wejs c  jedynie rodzice/opiekunowie ucznio w klas pierwszych i tylko 
do dnia 10 wrzes nia 2021 r. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci obowiązuje zasada 1 
opiekun – 1 dziecko/dzieci. Opiekuno w obowiązują ogo lnie przyjęte zasady sanitarne, takie jak 
dystans społeczny 1,5 m., rękawiczki lub dezynfekcja rąk, oraz osłona ust i nosa. 
 
23.  Osoby z zewnątrz powinny, w miarę moz liwos ci, załatwiac  sprawy telefonicznie lub mailem. 
Gdy konieczne jest przybycie do szkoły, obowiązują ogo lnie przyjęte normy sanitarne oraz brak 
objawo w chorobowych. 
 

25. Wymagana jest pisemna zgoda rodzico w na dokonanie pomiaru temperatury ciała dziecka. 
Wzo r takiej zgody znajduje  się na stronie szkoły. Zgoda powinna byc  przekazana wychowawcy 
klasy 1 IX 2021 podczas rozpoczęcia roku szkolnego. 

26. Rodzice dzieci, u kto rych na co dzien  mogą występowac  niepokojące objawy mogące 
wskazywac  na infekcję dro g oddechowych, kto rych powodem jest zdiagnozowana alergia, 
astma lub inne dolegliwos ci, powinni przedstawic  szkole stosowne zas wiadczenie lekarskie.  

27. W szkole funkcjonuje s wietlica. Opieką s wietlicową objęte mogą byc  wyłącznie dzieci  



z klas 1-3, kto rych rodzice / opiekunowie pracują. Konieczne jest wypełnienie  
i przekazanie pani kierowniczce s wietlicy Deklaracji, kto ra będzie dostępna w szkole  
w wersji papierowej oraz na stronie internetowej.  Przebywanie dzieci w s wietlicy 
odbywac  się będzie w oparciu o procedury dostępne w szkole i na stronie internetowej. 

 
28. Pracownicy szkoły, u kto rych wystąpią niepokojące objawy, mogące wskazywac  na 

zakaz enie koronawirusem (kaszel, dusznos ci oraz/lub podwyz szona temperatura), 
powinni pozostac  w domu i zasięgnąc  porady lekarskiej. W przypadku wystąpienia 
objawo w podczas wykonywania obowiązko w słuz bowych niezwłocznie zgłaszają ten 
fakt dyrektorowi i stosują się do jego polecen . 

 
29. Pracownik szkoły, u kto rego  zostanie potwierdzone zakaz enie koronawirusem, 

zobowiązany jest poinformowac  o tym fakcie dyrektora szkoły i stosowac  się do 
przepiso w sanitarno – epidemiologicznych obowiązujących w sytuacji zakaz enia. 

 
30. Wszystkie pomieszczenia (sale lekcyjne, s wietlica, biblioteka,  korytarze, łazienki, 

stoło wka) powinny byc  wietrzone moz liwe często, nie rzadziej niz  po kaz dej lekcji, 
przerwie lub serii wydanych obiado w. Zalecana jest praca przy uchylonych oknach, o ile 
warunki atmosferyczne na to pozwalają. 

 

31. Obowiązkowa jest dezynfekcja kaz dej sali lekcyjnej zawsze wtedy, gdy ma się zmienic  
grupa ucznio w z niej korzystająca. Obowiązek ten spoczywa na personelu sprzątającym, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych, personel sprzątający nie zdoła 
dokonac  dezynfekcji – wo wczas  robi to nauczyciel, kto ry rozpoczyna w niej zajęcia. 
Wykonanie powyz szych czynnos ci winno byc  odnotowane w arkuszu kontrolnym 
znajdującym się w kaz dej sali  poprzez złoz enie podpisu przez osobę dokonującą 
dezynfekcji. 

32. Personel sprzątający systematycznie, w miarę moz liwos ci po kaz dej przerwie, 
dezynfekuje powierzchnie często dotykane – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,  
w tym blaty w salach i  pomieszczeniach spoz ywania posiłko w, klawiatury, włączniki. 

33. Kaz da łazienka powinna byc  wyposaz ona w mydło, ręczniki i płyn do dezynfekcji. 
Personel sprzątający ma obowiązek dbac  o ciągłą dostępnos c  tych produkto w. 

34. Wszystkie produkty chemiczne uz ywane w szkole powinny miec  wymagane prawem 
atesty i /lub karty charakterystyki oraz winny byc  przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach lub w pojemnikach zastępczych (dozowniki, rozpylacze) czytelnie 
opisanych. Obowiązek gromadzenia i przechowywania atesto w  / lub kart 
charakterystyki spoczywa na Kierowniku Administracyjno – Gospodarczym. 

35. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są, w miarę moz liwos ci, do 
prowadzenia zajęc  na zewnątrz, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne. Uczniowie 
pozostają w maseczkach do momentu wejs cia na salę gimnastyczną lub opuszczenia 
budynku. Uczniowie niec wiczący, a obecni na zajęciach, nie muszą miec  załoz onych 
maseczek. 

36. Jez eli w podczas zajęc  wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak tablicowe 
pisaki, linijki, kątomierze, mapy, wskaz niki i inne, uczniowie i nauczyciele zobowiązani 
są do dezynfekcji rąk przed kaz dym uz yciem. Nie dotyczy to przedmioto w uz ywanych na 
lekcjach w-f, gdzie przybory będą dezynfekowane regularnie po kaz dych zajęciach przez 
personel sprzątający lub nauczycieli. 

37. Kartko wki i sprawdziany pisane przez ucznio w w klasie w wersji papierowej oraz prace 



pisemne zadawane do domu powinny byc  przez nauczyciela poddane kwarantannie na 
okres 3 dni. Wydłuz a się zatem regulaminowy okres 2 tygodni, kto ry nauczyciele maja 
na ich sprawdzenie i oddanie o 3 dni. Nauczyciel ma prawo poprosic  ucznio w o 
dostarczenie pracy pisemnej drogą elektroniczną. 

38. Zasady korzystania z biblioteki, stoło wki oraz s wietlicy regulują osobne procedury, 
wywieszone w tych miejscach oraz zamieszczone na stronie szkoły.  

39. Nauczyciele mogą organizowac  wyjs cia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 
z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nalez y 
unikac  wyjs c  grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 
kto ra uniemoz liwia zachowanie dystansu społecznego. Na udział w wycieczce ucznio w 
niepełnoletnich muszą wyrazic  zgodę rodzice w formie pisemnej. W czasie, kiedy 
realizujemy naukę w sposo b stacjonarny moz na obecnie planowac  zajęcia poza 
terenem szkoły, w tym ro wniez  wycieczki szkolne pod warunkiem, z e ich prowadzenie 
będzie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem przepiso w 
dotyczących ograniczen , nakazo w i zakazo w w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. 

 

 

 

 

 


