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Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Woli 
Mędrzechowskiej w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2021r. 

Postanowienia ogólne. 

1. Procedura określa zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów i 
pracowników w okresie pandemii COVID — 19. 
2. Procedura określa działania, które minimalizują zagrożenie zakażenia 

koronawirusem lub chorobą COVID — 19. 
3. Szkoła, organizując zajęcia, uwzględnia wytyczne GIS, MZ, MEiN. 
4. Procedury bezpiecznego funkcjonowania w szkole mogą zostać dostosowane 

przypadku zmieniającej się sytuacji epidemicznej. 

Organizacja zajęć: 

W 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 
domowej. 

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie są zobowiązani 
do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
rodziców bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 
nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

4. Rodzice odprowadzający dzieci pozostają przed budynkiem szkoły 
zachowując dystans społeczny w stosunku do dzieci i ich rodziców. 

5. Rodzice odbierający dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych oczekują na 
nie przy bocznym wejściu do szkoły. 

6. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z 
zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one 
zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania 
dystansu od innych osób (min. 1,5 m). Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk 
lub użycie rękawiczek jednorazowych. 



7. W razie potrzeby nawiązania kontaktu nauczyciel — rodzie zaleca się 

porozumiewanie telefoniczne lub poprzez dziennik elektroniczny Librus. W 
przypadku konieczności kontaktu osobistego z nauczycielem telefonicznie 
umawiany jest termin spotkania (dzień, godzina). Nauczyciel odnotowuje 
kontakt z rodzicem w e-dzienniku. W trakcie spotkania obowiązuje zasada 
dystansu społecznego oraz stosowanie środków ochronnych j.w. 

8. Załatwianie spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem ucznia na 
terenie szkoły rodzice w miarę możliwości załatwiają drogą elektroniczną, w 
pierwszej kolejności w wychowawcą klasy. 

9. Sprawy wymagające osobistego kontaktu z sekretariatem uczniowie oraz 
rodzice załatwiają z zachowaniem dystansu społecznego (1 osoba jednocześnie 
w sekretariacie, dystans 1,5 m) oraz stosując środki ochrony (zasłanianie ust i 
nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). 

10.Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania 
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w 
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

12.Umożliwione jest stosowanie dodatkowych środków ostrożności dotyczących 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z 
ich rodzicami, polegające na obowiązku osłony ust i nosa maseczką także 
podczas zajęć lekcyjnych. 

13.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub zostanie uniemożliwiony 
do nich dostęp. 

14.Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z 
użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 
gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem lub 
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy — po 
każdym jego użyciu przez daną klasę. 

15.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów innym, 
natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) przynoszonych rzeczy. 

17.W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, 
obowiązuje: — zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami 

uczniów, co najmniej 1,5 m — w miarę możliwości ograniczenie 
przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

18.Sale są wietrzone w trakcie przebywania dzieci w salach (w sytuacji 
sprzyjających warunków pogodowych) oraz w czasie przerw a korytarze w 
trakcie lekcji. 

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

20.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie 
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

21.Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych do zajęć przedmiotów. 

22. Pracownik administracji oraz sprzątaczka ograniczają kontakty do minimum z 
uczniami oraz nauczycielami. 

23. Podczas zajęć pozalekcyjnych stosowane są wszystkie zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące podczas zajęć. 

24.Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

24. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

Zajęcia wychowania fizycznego: 

Obowiązują ogólne zasady dotyczące funkcjonowania w szkole oraz regulamin 
lekcji wychowania fizycznego rozszerzony o dodatkowe zasady: 



1. Uczniowie korzystają z szatni w sposób określony przez nauczyciela. 

2. Uczeń chcący korzystać z wody do picia musi posiadać własną, podpisaną 

butelkę lub bidon. 
3. Ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

4. Lekcje wychowania fizycznego będą odbywały się na boisku szkolnym lub w 
terenie. W przypadku złych warunków atmosferycznych lekcje będą prowadzone 
w szkole. 

5. Uczniowie mają bezwzględny zakaz samodzielnego pobierania sprzętu 

sportowego. 

6. Sprzęt używany — przeznaczony do odkażania musi zostać złożony w 
wyznaczonym do tego miejscu. 

7. Uczestnik lekcji wychowania fizycznego powinien umyć ręce przed i po 
zajęciach. 

8. Rzeczy osobiste uczniowie zabezpieczają we własnym zakresie. Nauczyciel 
nie przyjmuje pod opiekę żadnych rzeczy. 


