
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 we
Wschowie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN:
 W Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie nadal obowiązuje realizacja podstawy 

programowej w formie nauki zdalnej. Książki, zeszyty i przybory szkolne 
pozostają w domu.

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach 
opiekuńczych odbywających się na terenie szkoły podstawowej. Zajęcia 
dedykowane są dzieciom rodziców powracających do pracy. Zajęcia realizowane 
są wyłącznie w świetlicy szkolnej, z wyłączeniem sali gimnastycznej, Placu 
Zabaw, placu apelowego, klas, jadalni, szatni, biblioteki i innych pomieszczeń 
szkolnych. 

 Zasady przyprowadzania dzieci, przebywania w świetlicy i odbioru uczniów 
opisują osobne procedury.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 
lub dezynfekować.

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 
1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

 Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela.

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 
pomiędzy nimi.

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 
czyszczony 
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 
zabezpieczyć go przed używaniem.

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami.

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 
ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup 
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).



 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z 
informacji zebranych od rodziców. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 
m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną.

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły.

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust          
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 
wyznaczonych obszarach.

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, 
jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych.

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu                     
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Higiena,  czyszczenie  i  dezynfekcja  pomieszczeń  i
powierzchni
 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 
oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych.

 Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz 
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.



 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach        
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. Z uwagi na regularną dezynfekcję 
pomieszczeń i ewentualne opary środków dezynfekujących – udział w zajęciach 
opiekuńczych uczniów z alergią/ astmą jest niewskazane. 

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni             
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na 
usta i nos. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje.

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia
 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 

dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w 
przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej 
GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-
oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

 W czasie pobytu w szkole, nie ma możliwości korzystania z obiadów, stołówki 
szkolnej i sklepiku szkolnego. Uczniowie powinni być wyposażeni we własne 
jedzenie i picie. Obowiązuje zakaz dzielenia się i częstowania innych uczniów. 

Procedury  przyprowadzania,  pobytu  i  odbierania
dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr  1 we Wschowie

https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/


obowiązujące  podczas  realizacji  zajęć
opiekuńczych.

1. Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 6.30-16.00.
2. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi na teren placówki, używa 

dzwonka umieszczonego obok drzwi głównych w celu wezwania 
odpowiedniego pracownika szkoły. 

3. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły w progu głównego wejścia do
placówki.

4. Rodzic zapewnia dla dziecka maseczkę na czas drogi do szkoły i ze szkoły.
5. W obecności rodzica, pracownik szkoły przeprowadza pomiar temperatury u 

dziecka.
6. Dziecko ma obowiązek zdezynfekować ręce za pomocą środka 

dezynfekującego umieszczonego w przedsionku szkoły.
7. Pracownik szkoły odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej i przekazuje pod 

opiekę nauczycielowi.
8. Podczas pobytu w świetlicy, dziecko pozostaje wyłącznie w miejscu 

wyznaczonym dla niego (1 ławka- 1 uczeń) bez możliwości przemieszczania 
się i nawiązywania bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć 
opiekuńczych. Utrzymuje stały dystans społeczny (min. 1,5 m).

9. Z powodów epidemiologicznych obowiązuje zakaz przynoszenia własnych 
zabawek, sprzętu elektronicznego, książek i przyborów. Jednocześnie, z 
uwagi na zagrożenie zakażenia, zasoby świetlicy będą znacząco ograniczone.

10.Dziecko z jakimikolwiek symptomami chorobowymi (katar, kaszel, biegunka, 
wymioty, zmiany skórne itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic, po telefonie 
nauczyciela, ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe, nie 
później jednak niż 60 minut po otrzymaniu telefonu. W przypadku braku 
kontaktu z rodzicem lub nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie- 
nauczyciel zawiadamia właściwe organy Służby Zdrowia. 

11.Nauczyciel i dziecko mają obowiązek regularnej dezynfekcji rąk.
12.Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy 

głównym wejściu szkoły i oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez 
pracownika szkoły.

13.W każdej sytuacji, rodzice i nauczyciele zachowują dystans społeczny.
14.W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i odebrania go ze szkoły, 

dziecka nie powraca już do świetlicy po zapomniane rzeczy..
15.Dziecko przyprowadzają i odbierają rodzice/prawni opiekunowie.
16.Prosimy pamiętać, że bierzecie Państwo odpowiedzialność za zdrowie i życie 

dzieci, nauczycieli oraz całego personelu.

Uwagi końcowe
Rodzic, przyprowadzający dziecko do świetlicy, zobowiązany jest do zapoznania się, podpisania 
oświadczenia stanowiącego załącznik.



Wschowa, dn. ………………….

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego 
dziecka………………………………………………….. .

    

     Zobowiązuję się do bezzwłocznego (nie dłużej niż w ciągu 60 minut od uzyskania 
informacji ze szkoły) odbioru dziecka, jeżeli ma ono jakiekolwiek symptomy 
chorobowe.

  Mam świadomość zagrożenia wypływającą z przebywania w skupiskach ludzkich,
jednocześnie oświadczam, że nie będę wnosił żadnych prawnych roszczeń           
w przypadku zakażenia COVID -19 mojego dziecka oraz dociekał zwrotu kosztów
leczenia wynikłych z powyższego zagrożenia.

W przypadku wystąpienia zakażenia, lub jego podejrzenia w środowisku szkoły 
(nie tylko bezpośrednio na terenie placówki, ale także w otoczeniu dziecka lub 
pracownika szkoły) zdaję sobie, że sprawę, iż zarówno moja rodzina jak                
i najbliższe otoczenia zostanie skierowane na 14- dniową kwarantannę.

     W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców 
lub personelu- szkoła zostaje zamknięta do odwołania a wszyscy przebywający    
w danej chwili na jego terenie oraz ich rodziny oraz najbliższe otoczenia- 
przechodzą kwarantannę.

Dziecko nie jest/ jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

                                                                Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

                                                                                      
…………………………………………………

Telefon kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
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