
Procedury funkcjonowania  

w Szkole Podstawowej nr 3 w reżimie sanitarnym w okresie pandemii 

 

 

I ZASADY POSTĘPOWANIA DLA UCZNIÓW  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, który: 

- nie ma objawów chorobowych (katar, kaszel, ból gardła), 

- nie jest objęty kwarantanną 

- mieszka z osobami nieobjętymi kwarantanną. 

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  

bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice/opiekunowie mogą przyprowadzać dziecko tylko do bramy szkolnej. 

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. Nie witają się 

przez podanie ręki, nie przytulają się, unikają dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowują 

dystans społeczny. 

6. Uczniowie klas 2 i 3 oraz 4-8  udają się do przypisanych im sal, w których odbywają się 

wszystkie zajęcia lekcyjne, z wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego w klasach 4-8. 

7. W szkole obowiązują uczniów następujące zasady higieny:  

- częste mycie rąk, dezynfekcja w klasach, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa  i ust, 

-poruszanie się po szkole (korytarz, hol, toalety) z zasłoniętymi nosem  i  ustami ( maseczka), 

- możliwość zdjęcia maseczki dopiero po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca w ławce, 

- przechowywanie maseczki w woreczku foliowym podczas lekcji. 

6. Uczniowie dezynfekują ręce po każdej przerwie. 

7. Uczniowie wraz z nauczycielem spędzają przerwy w specjalnie wyznaczonych dla nich 

strefach oraz klasach. Podczas wyjścia na przerwy obowiązuje reżim sanitarny i dystans 

społeczny. 

8. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają 

się przyborami szkolnymi między sobą oraz spożywają tylko swoje posiłki i napoje 

przyniesione z domu, 

- uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy zbędnych  np. maskotek, zabawek. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego będą w miarę możliwości pogodowych realizowane               



na świeżym powietrzu.  

10. Części wspólne (korytarze) wietrzone są po każdej przerwie. Klasy wietrzone są po każdej 

lekcji, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,  w salach dydaktycznych                        

i stołówce szkolnej. 

12. Uczniowie korzystają ze stołówki i biblioteki szkolnej zgodnie z opracowanymi 

procedurami i harmonogramem. 

 

II ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW 

 

 

1. Na terenie szkoły rodzica/opiekuna obowiązuje nakładanie maseczki ochronnej, a także 

używanie  rękawiczek lub dezynfekowanie  dłoni. 

2. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas pierwszych odprowadzający dzieci  (przez okres 

pierwszego tygodnia)  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

następujące zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi - klasy 1,  

- niezwłoczne opuszczenie budynku szkoły po odprowadzeniu dziecka do właściwej sali. 

Po upływie tygodnia opiekun odprowadza dziecko tylko do wyznaczonego wejścia do szkoły. 

3. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko przy wyznaczonym wejściu            

do szkoły  lub w miejscu określonym w  procedurach świetlicy szkolnej ( dotyczy dziecka 

korzystającego ze świetlicy szkolonej)  z zachowaniem: 

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m. 

4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowanie rąk). 

5.Zaleca się, aby komunikacja nauczyciela z opiekunami ucznia odbywała się  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, Mobidziennik). 

6. Rodzic/opiekun ma obowiązek wysłać do szkoły tylko zdrowe dziecko, a z dzieckiem 

przejawiającym objawy chorobowe  udać się do lekarza. 

7.Rodzic/opiekun  ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania szkoły o objęciu rodziny 

kwarantanną. 

8.Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły bez ważnego powodu. Zalecany jest             

w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny z wychowawcą, sekretariatem szkoły. 

9. Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonu z sekretariatu szkoły                                   

lub do bezzwłocznego oddzwonienia, w czasie gdy jego  dziecko przebywa na terenie  szkoły.  



-po zmianie numeru telefonu obowiązkiem rodzica jest bezzwłoczne poinformowanie o tym 

wychowawcy. 

 

III POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

 

1.W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych:  

- nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie sekretariat, który powiadamia pielęgniarkę 

szkolną, 

- pielęgniarka odprowadza ucznia do izolatorium, 

- sekretariat / nauczyciel informuje rodzica/opiekuna ucznia o zdarzeniu, 

- rodzic/opiekun niezwłocznie zgłasza się do szkoły po odbiór dziecka. 

2. Rodzic zobowiązany jest przekazać informację zwrotną do szkoły o stanie zdrowia dziecka 

i postępuje zgodnie z wytycznymi sanepidu.  

 


