
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDUNACH 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1.  Szkoła Podstawowa w Zdunach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest 

kontakt telefoniczny lub mailowy. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości, 

 zakrycie nosa i ust, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

 ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji. 

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed 

rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. 

8. Na okres pandemii zawiesza się organizowanie wycieczek jedno –                                  

i  wielodniowych. 

 

§ 2 

Pobyt nauczyciela i uczniów w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy                             

i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają 

bezpieczeństwu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista 

prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy 

wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

3. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej 

sali lekcyjnej. 

4. Grupa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. 



5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, 

szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po 

powrocie ze świeżego powietrza. 

6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory 

szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane 

do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami 

dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć 

ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. 

Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności 

przez innego nauczyciela. 

8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

9. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 

metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania 

od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem 

obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

10. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

11. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy 

stolikach w stałych miejscach. 

12. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy są dezynfekowane po dniu 

pobytu dziecka w szkole. 

13. Uczniowie klas I – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie 

wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę 

szkolną lub do plecaka. 

14. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. 

Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych 

w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory                 

i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć. 

15. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 

medycznych ani podawać lekarstw. 

16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je                    

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 



2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

17. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę 

pielęgniarki szkolnej. 

18. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy                      

i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, 

odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

§ 3 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia 

dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

2. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

3. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

4. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

dezynfekować, umyć, uprać. 

5. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, 

obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na 

godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest 

prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć 

temperaturę w trakcie zajęć. 

 

 

§ 4 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ 

opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą 

RODO. 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból 

mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. 



Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania                                

z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego                       

w rodzinie domownik/domownicy przebywają na kwarantannie. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny 1, 5 metra. 

5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić 

na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - 

jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.  

Rodzic i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz 

dokonać dezynfekcji rąk. 

6. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów 

wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się 

pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich 

pożyczać. 

 

8. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

9.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się i umieszczają odzież wierzchnią                                  

w indywidualnych szafkach. 

10.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie 

szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować 

ręce przed wejściem. 

 

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien 

użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na 

przyprowadzenie go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do 

wyjścia                     i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko 

bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły dezynfekuje ręce. 



4. Dzieci przebywające na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących 

rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi 

upoważniony pracownik placówki. 

6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny. 

7. Uczeń klasy I – VIII, po zakończonych zajęciach, udają się do indywidualnych 

szafek w celu zabrania odzieży wierzchniej, a następnie do wyznaczonego dla 

danej klasy wyjścia ze szkoły cele opuszczenia terenu szkoły. Wprowadza się 

zakaz gromadzenia się uczniów przed budynkiem szkoły. 

 

§ 5 

Pracownicy szkoły 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (przyłbice, 

rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby w fartuchy) i są 

zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym 

zakresie. 

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma 

obowiązku zakrywania ust i nosa.  

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza 

wyposażonego               w worek. 

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, 

należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy 

wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, 

maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 

stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły                   

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników          

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

8.  Zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni                   

i korytarzy),  

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz 

dziennie oraz w razie potrzeby, 

  dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy 

krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, dezynfekcja 



toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz  

w razie potrzeby 

 dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie. 

9. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych 

pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac 

porządkowo – dezynfekcyjnych. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach 

umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach                 

i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach,                    

a także ich mycie i dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich 

mycie  

i dezynfekcja. 

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                       

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 

§ 6 

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego: 

 ograniczyć kontakty  z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

 zachować odległość stanowisk pracy, 

 stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, 

myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.  

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk 

poprzez mycie  i dezynfekcję, m.in.: 

 przed rozpoczęciem pracy, 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do 

bezpośredniego spożycia, 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

 po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

 po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

 po skorzystaniu z toalety, 



 po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

 po jedzeniu, piciu. 

6. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik stołówki myje i dezynfekuje stoły                          

i krzesła przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów. Stołówka jest 

systematycznie wietrzona. 

7. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony 

osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki 

i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk 

i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

8. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 

posiłków, pod opieką wychowawców świetlicy. 

a) klasy I – IV korzystają z obiadów w czasie pierwszej przerwy obiadowej                    

w wyznaczonych czasowo ramach 

b) klasy V – VIII korzystają z obiadów w czasie drugiej przerwie obiadowej także 

według harmonogramu. 

9. Uczniowie siadają na stołówce w wyznaczonych miejscach - Posiłek podaje 

uczniom do stolika pracownik stołówki z zachowaniem pkt. 1 

10. Na stołówce może przebywać w max. 50 uczniów. 

 

 § 7 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego 

 

1. Zaleca się organizowanie lekcji w terenie (z wyłączeniem placu zabaw                      

i stadionu). 

2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez 

nauczycieli,  będą korzystać z boiska szkolnego, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko szkolne lub na boisko sportowe, 

nauczyciel przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego 

przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące                  

w szkole Regulaminy korzystania z boiska. 

4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez 

nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów,                     

a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, 



nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym 

przez nauczyciela  miejscu. 

7.  Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania 

opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane po 

zakończonym zajęciach w danym dniu. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

§ 8 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. Plan pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać                           

z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki 

do nauczyciela bibliotekarza wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym 

wyprzedzeniem. 

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich 

odległości między pracownikiem a użytkownikami. 

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca 

książki. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, 

klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów 

wyposażenia często używanych. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce                    

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, 

pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od 

innych egzemplarzy.  

 

§ 9 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, 

nie mogą przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora szkoły. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do 

odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole 

oznaki chorobowe.  



5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do 

dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką osoby dorosłej z zapewnieniem 

minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy 

muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

7. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

§ 10 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, 

nie powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia 

zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast 

powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób                  

w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia 

odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

 

§ 11 

Komunikacja z rodzicami 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku 

zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, 

mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.               

W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć 



maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 

1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego 

zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce 

płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, 

zgłasza  pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, 

cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik szkoły dane wpisuje do 

księgi wejść do szkoły. 

4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez 

dziennik Librus lub pocztę służbową. 

5. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach 

pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 

indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych 

w pkt. 2, 3,4. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem 

- tel.6272115513 wew. 104 lub drogą mailową dziennika Librus, 

wicedyrektorem – tel.. 6272115513 wew.102 lub 103 lub mailowo przez 

dziennik Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 

2,3. 

7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują 

się w sprawach pilnych z wicedyrektorem szkoły lub wychowawcą świetlicy tel. 

62 721 55 13 wew. 108. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły:                    

tel. 627215513 

9. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

§ 12 

Dowozy dzieci do szkoły 

1. Uczniowie wchodzą do autobusu zachowując odległość do 1,5 m. 

2. Wchodząc do autobusu uczeń zakłada na przejazd maseczkę i zajmuje 

miejsce 

§13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 



2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość               

w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona 

w formie papierowej w sekretariacie szkoły.  

4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 


