
Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowalowej 

 od 18 stycznia 2021r. 

Opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS. 

 
Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 

4. Do szatni oddziału przedszkolnego może wejść tylko rodzic dziecka przedszkolnego. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci oddziału przedszkolnego  mogą wchodzić do 
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. 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. 

7. W sprawach pilnych należy korzystać z telefonu: 14 654 14 99. 

8. Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły sami. 

9. Jeżeli  zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
dziecko/uczeń będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 



powiadomieni będą  rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

10. Uczniowie uczący się na parterze korzystają z łazienek znajdujących się na parterze, 
uczniowie uczący się na I piętrze korzystają z łazienek znajdujących się na I piętrze. 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w 
szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z 
pozostałymi klasami. 

Klasy I, II i III rozpoczynają lekcje o różnych godzinach. Przerwy międzylekcyjne klasy 
mają o różnych godzinach – harmonogram poniżej 

Klasy przerwy międzylekcyjne spędzają na tym piętrze, na którym znajdują się ich sale 
lekcyjne. 

OPIEKĘ NAD UCZNIAMI OD CHWILI PRZYJŚCIA DO SZKOŁY DO JEJ OPUSZCZENIA 
SPRAWUJĄ NAUCZYCIELE UCZĄCY. Opiekę nad uczniami na przerwie po lekcji 
sprawuje nauczyciel kończący daną lekcje. 

12. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele. Harmonogram zajęć został 
zmodyfikowany tak, aby jak najbardziej ograniczyć zewnętrzne kontakty i zmiany 
nauczycieli uczących. 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

14. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub 
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub 
uniemożliwić do nich dostęp. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 
posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

16. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany 
sprzęt sportowy oraz podłoga są codziennie  umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

18. O ile pogoda pozwala - zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 
pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

20. Wyjście poza budynek szkoły należy ograniczyć tylko do terenu wokół szkoły. Na 
pozostałe wyjścia wynikające również z realizacji programu nauczania należy 
każdorazowo uzyskać zgodę dyrektora szkoły. 



21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

22. Szatnie uczniów znajdują się przy poszczególnych salach lekcyjnych. 

23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

24. Bibliotek szkolna funkcjonuje wg zasad ustalonych w dniu wejścia nauczania 
zdalnego. 

25. Z dystrybutorów wody uczniowie korzystają pod nadzorem nauczyciela wykorzystując 
wyłącznie własne pojemniki i kubki. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są  numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły MAJĄ OBOWIĄZEK 
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, miały zakryte usta i nos 
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników – 
są monitorowane 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji – zasad i instrukcji należy przestrzegać. Wychowawcy klas mają 
obowiązek przypominać uczniom o tych zasadach. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  



8. Na terenie szkoły znajdują się specjalnie oznaczone pojemniki na zużyte maseczki i 
rękawice ochronne. 

9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 
w sali lekcyjnej. 

 

Gastronomia 

1. Uczniowie posiłki spożywają  w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego 
i higienicznego spożycia posiłku. Opiekę nad uczniami w tym czasie pełnią nauczyciele 
uczący lekcję poprzedzającą przerwę. 

2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 

1. Wszyscy pracownicy zostali  poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych 
oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych znajduje się na I piętrze. Jest 
specjalnie oznaczone. 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze 
czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych pracownik będzie  odsunięty od wykonywanych 
czynności, skierowany do  domu z odpowiednimi informacjami. 

 


