
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO  

W POLANICY-ZDROJU 

od 1 września 2020 roku 

 

Opracowana na podstawie wytycznych GIS, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

I  Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie 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.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci 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 zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Uczniowie obowiązkowo wchodzą do szkoły w maseczkach i przebywają                  

w nich do czasu wejścia do klasy. 

6. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 

będzie umieszczony w izolatce pod opieką osoby upoważnionej przez 



dyrektora. Niezwłocznie będą powiadomieni rodzice o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

 

8. Ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych). Obowiązuje je osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk zaraz po 

wejściu do szkoły.  

9. W przypadku zakażenia koronawirusem, szkoła będzie postępować zgodnie            

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 
II  ZASADY POBYTU DZIECI  

1. Po zajęciu swojego miejsca w klasie, uczniowie zdejmują maseczki. 

2. Obowiązkowo wszyscy uczniowie i nauczyciele na przerwach przebywają                    

w maseczkach. 

3. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

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

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

4. Dziecko do szkoły nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek. 

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) w czasie każdej przerwy,             

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

6. W miarę możliwości pogodowych uczniowie powinni korzystać z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu dystansu 

społecznego wynoszącego min.1,5 m i zmianowości grup. 

7. Uczniowie klas I-III pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego 

na terenie szkoły placu zabaw w grupach do 25 osób. 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego i sportowych,                      

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

10. Przedmioty i sprzęty w szkole należy utrzymywać w czystości ze szczególnym 

uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, 

przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek,  blatów 

stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp. 

11.Nauczyciele szczególną uwagę będą zwracali, aby dzieci często myły ręce 

wodą z mydłem, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z 

zajęć wychowania fizycznego i zajęć na świeżym powietrzu. Będą także zwracali 

uwagę, żeby uczniowie nie podawali rąk i unikali przytulania na powitanie, 



zachowanie właściwego dystansu społecznego, unikanie częstego dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 III   PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA 

 

1. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w holu przy 

głównym wejściu, o wyznaczonej godzinie w maseczce ochronnej. Rodzic nie 

może wchodzić do szkoły ze względu na konieczność zachowania 

wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce. 

2. Dziecko do szkoły, a następnie do szatni wchodzi samodzielnie, w maseczce                      

i dezynfekuje ręce. 

3. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na szkolnym placu 

zabaw, na drzwiach wejściowych zostanie umieszczona odpowiednia 

informacja dla rodziców. 

4. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw 

obok budynku szkoły z zachowaniem określonych odległości. 

5. Rodzic po odebraniu dziecka jest zobowiązany niezwłocznie opuścić teren 

szkoły. 

6. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz szkoły obowiązują 

zasady wynikające  z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19. 

 

    IV INFORMACJE DODATKOWE 

1. W miarę możliwości zachowujemy dystans między osobami przebywającymi 

na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczamy 

gromadzenie uczniów na terenie szkoły i unikamy częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

2. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu. 

3. Kontakt rodzica z nauczycielem/wychowawcą będzie możliwy jedynie po 

wcześniejszym uzgodnieniu (np. poprzez Librus). 

4. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki przeznaczone  do zużytych masek 

lub rękawic jednorazowych. 

5. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury  będą dostępne dla rodziców na 

stronie internetowej szkoły www.sp2.com.pl 

6. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-epidemiologicznej w Kłodzku, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

                                                                                       dyrektor szkoły 

                                                                                   Dariusz Kłonowski 

http://www.sp2.com.pl/
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