
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

W NOWYM SĄCZU 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID – 19 

 

 

I. Organizacja zespołów klasowych 

 

1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali. 

2. Do zespołu uczniów przypisani są Ci sami nauczyciele w systemie tygodniowym. 

3. Ustala się maksymalną liczbę uczniów w poszczególnych zespołach z 

uwzględnieniem minimalnej przestrzeni do nauki, zabawy – 4 m2 na 1 ucznia i 

każdego nauczyciela :  

4. W zajęcia edukacyjnych i  opiekuńczych nie będą angażowani nauczyciele i inni 

pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

5. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 

 i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

6. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice podpisali zgodę na udział 

dziecka w zajęciach stacjonarnych 

 

 

II. Przygotowanie szkoły na przyjście uczniów 

 

1. Personel opiekujący się uczniami oraz pozostali pracownicy zaopatrzeni zostali  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 

i nos, a także fartuch z długim rękawem (do użycia np.: do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

2. Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowe. 



3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach szkolnych wywieszone są 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach  

z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

4. Z sal lekcyjnych zostało usunięte wyposażenie, którego nie można skutecznie 

dezynfekować. 

5. Wyznacza się salę nr 6 na pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało 

wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący. 

6. Przed wejściem do szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe wchodzące do szkoły. 

 

III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły. 

 

1. Do szkoły przyprowadza dziecko wyłącznie jeden rodzic. 

2. Rodzic jest zobowiązany  zapewnić dziecku, osłonę nosa i ust w drodze do szkoły i ze 

szkoły. 

3. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom trzecim przebywania na 

terenie szkoły – uczniowie korzystający z opieki przyjmowani będą przy drzwiach 

wejściowych na korytarz szkoły, przez osobę wyznaczoną przez dyrektora.  

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych . 

W przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca, ma prawo nie 

przyjąć dziecka do szkoły. 

5. Uczeń przychodzący do szkoły będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę 

przyjmującą oraz myte ręce. Jeżeli pomiar temperatury u dziecka  przekroczy 370C 

uczeń nie będzie przyjęte do szkoły. 

6. Rodzice przyprowadzający/odprowadzający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

7. W przypadku konieczności wejścia rodzica do szkoły jest on zobowiązany 

zdezynfekować ręce oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas 

przebywania na terenie szkoły.. 

 



IV. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa  

 

1. W miarę możliwości uniemożliwia się stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

uczniów . 

2. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty  

z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, 

maseczki ochronne lub przyłbice). 

3. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny  między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

4. Salę, w której organizuje się zajęcia wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Za 

wietrzenie sali odpowiada nauczyciel. 

5. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety. 

6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. Za dezynfekcję toalet odpowiada 

wyznaczony pracownik obsługi. 

7. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie, włączniki – odpowiedzialni 

wyznaczeni pracownicy obsługi. 

 

. 


