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Zasady zachowania bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II                                     

w Jelczu-Laskowicach 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz specyfikę placówki. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wśród uczniów 

oraz pracowników szkoły wirusem SARS-CoV-2. 

3. Przebywanie uczniów na terenie szkoły zorganizowane jest z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa możliwych do realizacji w warunkach lokalowych oraz kadrowych, 

jakimi dysponuje nasza placówka. 

 

II. Zasady dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie trwania pandemii 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych 

takich jak gorączka, kaszel, katar, duszności, złe samopoczucie, biegunka, wymioty) 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

2. O chorobie dziecka, kwarantannie lub izolacji domowników należy niezwłocznie 

poinformować dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy poprzez 

dziennik elektroniczny. 

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają obowiązek nosić środki ochrony osobistej w 

budynku szkoły (głównie podczas przerw). 

4. Uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczek, zobowiązani są do częstego 

mycia i dezynfekcji rąk. 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, nie wcześniej niż 15 minut 

przed rozpoczęciem zajęć, za wyjątkiem osób dojeżdżających komunikacją miejską, 

po wejściu niezwłocznie dezynfekują/myją ręce według instrukcji. 

 

6. Klasy 4-8 : uczniowie jak najszybciej przebierają się przy szafkach i przechodzą na 

wyznaczony korytarz (klasy 4,5,6 – parter, 7,8 – piętro). Uczniowie unikają 

gromadzenia się przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw oraz po skończonych 

zajęciach (korytarz, toalety). Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali, gdzie 

uczniowie zajmują miejsca w ławce na stałe. Uczniowie posiadają własne przybory, 

nie wymieniają się z innymi, nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Uczniowie wychodzą na przerwy zgodnie z dzwonkiem, w tym czasie sale lekcyjne są 

wietrzone. 
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7. Klasy 0 -3 : uczniowie czekają przed wejściem do szkoły na nauczyciela lub 

pracownika obsługi (rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku), następnie są 

odprowadzane do sali lub na świetlicę. Klasy nie przebierają się na korytarzu, 

wchodzą bezpośrednio do sal. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wychodzą z 

uczniami na przerwy według własnego harmonogramu. Dzieci są cały czas pod opieką 

nauczyciela. Przerwy są spędzane w miarę możliwości na zewnątrz szkoły, w 

wyznaczonych do tego strefach. Do łazienki wychodzi cała klasa, przed i po wyjściu 

dezynfekując ręce. Po zakończonych lekcjach nauczyciel otwiera okna w sali, 

odprowadza uczniów do wyjścia bocznego gdzie odbierają ich rodzice lub na świetlicę 

szkolną. 

 

8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia: 

• W sytuacji gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy, jest ono izolowane od 

innych osób i odprowadzane do gabinetu pielęgniarki, gdzie następuje pomiar 

temperatury. 

• O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje się rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka oraz dyrektora szkoły, który zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

 

9. Rodzice/petenci w ważnych sprawach kontaktują się ze szkołą przede wszystkim 

telefonicznie lub mailowo (kontakt rodziców z wychowawcami i nauczycielami 

odbywa się przez dziennik elektroniczny), w przypadku potrzeby bezpośredniego 

kontaktu używają dzwonka znajdującego się na drzwiach wejściowych i czekają na 

przyjście pracownika szkoły. Zostają wpuszczeni do środka po zmierzeniu 

temperatury, dezynfekcji rąk i zasłonięciu ust i nosa. W szkole prowadzony jest 

rejestr wejść do budynku. 

 

 

 

 

Zasady zostają wdrożone zarządzeniem dyrektora PSP 1 w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 31.08.2020 

 

 

 


