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                                                                                         Zarządzenie nr 3/2021 

                                                                                        Dyrektora Szkoły Podstawowej 

                                                                                    im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie 

                                                                                z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Zasady obowiązujące na terenie  

Szkoły Podstawowej  

im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie  

od 18 stycznia 2021 do odwołania 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 rodzice ucznia 
niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły. 

 

4. 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.  

 
5. Dowóz uczniów do szkoły gimbusami odbywa się na zasadach obowiązujących 

w transporcie publicznym (obowiązek zasłaniania ust i nosa). 

 

6. W miarę możliwości rekomendowany jest dowóz uczniów samochodami 

osobowymi lub pieszo. 

 

 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. 
 

8. Rekomendujemy kontakt rodziców ze szkołą drogą mailową lub telefoniczną. 

 

9. W uzasadnionych przypadkach rodzic wchodzi do budynku szkoły pierwszym 

wejściem i kieruje się do sekretariatu. Zabronione jest przemieszczanie się osób 

postronnych po przestrzeni szkoły. 
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10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i 

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 

11. Rodziców i inne osoby postronne obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do 

budynku i zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Zasłanianie ust i nosa 

w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są 

osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: 
1) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
2) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

 
12. Uczeń przy wejściu do szkoły jest poddany mierzeniu temperatury termometrem 

bezdotykowym. Obowiązuje go również dezynfekcja rąk. 

 

13. Uczniowie wchodzą do budynku w maseczkach i zdejmują je dopiero w klasie 

podczas lekcji po zajęciu miejsc. 

 

14. Każda klasa przebywa w osobnej pracowni: 

 

 1A – sala nr 27 

 1B – sala nr 23 

 2A – sala nr 20 

 2B – sala nr 19 

 3A – sala nr 8 

 3B – sala nr 15 

 3C – sala nr 4 

 

15. Nauczyciele wykorzystują salę gimnastyczną w taki sposób, aby jednocześnie 

zajęcia wychowania fizycznego miała tylko jedna klasa. 

 

16. Zaleca się również korzystanie przez uczniów  z boiska szkolnego oraz pobytu 

na świeżym powietrzu. 

 

17. Nie będą się odbywały zajęcia na pływalni. 

 

18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos na terenie budynku w 

czasie przerw oraz w innych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest zachowanie 

dystansu społecznego. 

 

19. W budynku szkoły, a także na terenie szkolnym, kiedy niemożliwe jest 

zachowanie dystansu społecznego, uczniowie zasłaniają usta i nos. Wyjątkiem 

jest spożywanie posiłku przez ucznia. 
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20. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po wejściu do 
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 
z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu (np. przy użyciu chusteczki 
higienicznej lub w zgięcie łokcia) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 

 

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien 
zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 
22. Sale szkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć (odpowiada za to nauczyciel prowadzący 

lekcję). 

 

23. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min i tak, aby w jednym czasie na tym 
samym korytarzu z przerwy korzystała jednocześnie jedna klasa. 
 

24. Poszczególne oddziały nie powinny się ze sobą spotykać. O ile warunki 
atmosferyczne na to pozwalają, uczniowie wychodzą z nauczycielem na dwór. 
 

25. Wszystkie przerwy uczniowie spędzają pod opieką wychowawców, a jeśli jest 
to niemożliwe (w przypadku gdy klasa np. zaczyna dzień lekcją religii bądź 
języka angielskiego), pod opieką nauczyciela prowadzącego daną lekcję. 
 

26. W przypadku nieobecności wychowawcy w szkole ustala się zastępstwa – o ile 
to będzie możliwe – z jednym nauczycielem. 
 

27. Zajęcia religii i języka angielskiego odbywają się stacjonarnie i są prowadzone 
przez nauczycieli specjalistów tych przedmiotów. 
 

28. Jeżeli w czasie lekcji niemożliwe jest uniknięcie pracy ucznia przy tablicy, 
powinien przedtem zdezynfekować ręce. Koniecznie należy również 
zdezynfekować przed i po wszystkie przedmioty, których używał (pisaki, gąbka 
magnetyczna, przyrządy do rysowania itp.). 
 

29. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

30. W szkole nie działa źródełko wody pitnej. Zaleca się, aby rodzice na czas 
przebywania dziecka w szkole zaopatrzyli je w wodę butelkowaną w 
odpowiedniej ilości. 
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31. W szkole nie funkcjonuje sklepik szkolny. 
 

32. Stoliki i krzesełka w pracowni komputerowej, jak również klawiatura i myszki są 

dezynfekowane po każdej zmianie grupy. 

 

33. Zużyte maseczki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych w tym celu 

koszy. 

 

34. Po skończonych zajęciach lub w czasie przerw, gdy jest taka potrzeba, 

uczniowie wchodzą do szatni wyłącznie z nauczycielem, który dba o to, aby w 

pomieszczeniu znajdowała się tylko jedna klasa w danym czasie. 

 

35. Uczniowie spożywają posiłki wg ustalonego harmonogramu – każda klasa 

osobno. 

 

36. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 – 17:00 

 

37. Jeżeli uczniowie dojadą do szkoły w godz. 7 – 8, udają się do świetlicy. O godz. 

8:00 idą do pracowni, o ile zaczynają dzień od pierwszej lekcji. Tam czekać 

będzie na nich nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca. 

 

38. Jeżeli uczniowie dotrą do szkoły po godz. 8 i rozpoczynają zajęcia od 1. lekcji, 

udają się bezpośrednio do sali lekcyjnej. 

 

39. Zebrania z rodzicami oraz dni otwarte odbywają się on-line. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u pracowników szkoły 

 

1. W szkole funkcjonuje izolatka (sala nr 12), w której będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u 
pracownika szkoły powinien on pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 
nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie 
poinformować dyrektora o złym samopoczuciu i skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także  
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 
 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

6. Nauczyciel objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować dyrektora 
o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności. 

 

7. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem ustala, czy nauczyciel może pracować 
zdalnie z uczniami (o ile jest taka logistyczna możliwość). Zachowuje wówczas 
prawo do 100% wynagrodzenia. 
 

8. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny. 
 

9. Jeśli niemożliwe jest wykonywanie pracy zdalnej z uczniami przez nauczyciela, 
decyzja o kwarantannie wywołuje takie same skutki jak orzeczenie o 
niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania 
(prawo do 80% wynagrodzenia). 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

u ucznia 

 

1. W szkole funkcjonuje izolatka (sala nr 12), w której będzie można odizolować 

ucznia w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, nauczyciel 

zawiadamia o tym fakcie pielęgniarkę szkolną, a w przypadku jej nieobecności 

sekretariat szkoły. Ucznia należy odizolować (sala nr 12), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób. 

 

3. U ww. ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym (jeden jest w świetlicy, drugi w gabinecie 

lekarskim). 

 

4. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38℃ lub wyżej, należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły i 

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

 

5. Jeżeli pomiar wynosi 37,2℃-37,9℃, należy powiadomić rodziców ucznia w celu 

ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

 

6. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 rodzice ucznia 

niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Procedury wewnętrzne w związku ze zwalczaniem 

COVID-19 

1. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz 

dezynfekcja rąk. 

 

2. Środki do dezynfekcji znajdują się w każdej pracowni, przy wejściach do 

budynku szkoły, w pokoju nauczycielskim i świetlicy. 

 

3. W przestrzeniach wspólnych (pokój nauczycielski, sekretariat, korytarze itp.) 

należy starać się zachowywać dystans społeczny, a jeśli jest to niemożliwe, 

zasłaniać usta i nos. 

 

 

4. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed rozpoczęciem zajęć przez uczniów. 

 

5. Jeżeli klasa zaczyna zajęcia od 1. lekcji, nauczyciel, z którym uczniowie będą 

mieć zajęcia, czeka na nich w pracowni od godz. 8:00. Jeśli zajęcia 

rozpoczynają się później – nauczyciel powinien zaopiekować się dziećmi od 

początku przerwy. 

 

6. W pracowni komputerowej po każdej lekcji należy zdezynfekować stanowiska 

(krzesła, stoliki, klawiatury, myszy), przy których pracowali uczniowie oraz 

stanowisko nauczyciela. 

 

7. Salę gimnastyczną należy umyć codziennie po zajęciach, a jeśli to możliwe – 

po zajęciach każdej grupy. 

 

8. Sprzęt używany przez uczniów należy zdezynfekować po każdej grupie (nie 

należy używać szarf, woreczków itp. przyborów, których dezynfekcja jest 

niemożliwa). 

 

9. W świetlicy szkolnej należy co najmniej raz dziennie zdezynfekować zabawki, 

których używały dzieci. 

 

10. W jadalni należy zdezynfekować stoliki i krzesełka po każdej grupie uczniów. 

 

 

11. Uczniowie spożywają posiłki według ustalonego harmonogramu. 

 


