
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W PLACÓWCE 

 

§1 

 

1. W momencie przyjścia/wyjścia do/z placówki bądź w trakcie zajęć uczeń może 

podlegać pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika podlega on obowiązkowo pomiarowi temperatury ciała. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej 

stałej sali. 

4. W miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić min. 

1,5 m. 

6. W miarę możliwości uczniowie przebywają w wyznaczonej stałej sali, ograniczając         

w ten sposób przemieszczanie się po przestrzeni wspólnej/korytarzach. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego przypominania uczniom                                   

o podstawowych zasadach higieny, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk 

wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, ochrony podczas kichania i kaszlu. 

8. Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali, a pracownicy obsługi powinni wietrzyć 

części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

9. W sali zajęć nie powinny znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć 

detergentem lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

11. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować. 

12. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zajęć mają obowiązek osłony ust i nosa, 

jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed 

korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn. 

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                              

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

uczniowie nie udostępniali swoich rzeczy innym, natomiast rodzice ucznia powinni zadbać               

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy. 

15. Uczeń posiada własne materiały/przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku, w plecaku lub we własnej szafce. 

16. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

17. W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 



18. Jeżeli istnieje taka możliwość, w szatni wykorzystujemy co drugi boks lub 

wprowadzamy różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły 

19. Przy wejściu do szatni zostaje umieszczony środek do dezynfekcji rąk. 

20. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

 

§2 

 

1. Osoby wyznaczone przez Dyrektora prowadzą monitoring codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników 

światła i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków. 

2. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji przy jednoczesnym, ścisłym 

przestrzeganiu czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                             

i przedmiotów w sposób, nie narażający dzieci na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

3. Na terenie placówki obowiązuje wszystkich pracowników nakaz używania maseczek 

ochronnych, przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych podczas  kontaktu z osobami                          

z zewnątrz. 

4. Uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu                                  

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój 

nauczycielski). 

5. Nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych, przyłbic, 

rękawiczek jednorazowych, prowadząc zajęcia. 

6. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji umieszczona jest 

instrukcja, toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

8. Pracownicy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5m 

odległości w trakcie wykonywania pracy. 

9. W placówce znajduje się oznakowane i wydzielone pomieszczenie izolacyjne – 

Izolatka. W Izolatce należy umieścić: krzesła dla dziecka  i pracownika, stolik, jednorazowe 

rękawiczki, przyłbicę, maseczki zakrywające nos i usta, fartuch. 

10. W przypadku kiedy w Izolatce będzie przebywało już jakieś odizolowane dziecko, 

kolejne należy odizolować w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej. 

11. Przy wejściu do placówki i na stronie internetowej są umieszczone numery telefonów 

do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

12. Szkoła zapewnia miejsca/pojemniki do wyrzucania masek i rękawiczek 

jednorazowych. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Szczegółowe zapisy dot. zachowania bezpieczeństwa wprowadzono 

do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych. 

14. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

o ile placówka zostanie przydzielona do stref czerwonej lub żółtej. 



15. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają 

odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem reżimu 

sanitarnego. 

16. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględniają 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                    

w bibliotekach. 

17. Dyrektor Szkoły ustalił przy współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania                       

i wychowania/higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godziny jego pracy uwzględniające reżim sanitarny. 

 


