
Aktualizacja 12.01.21 r. 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS 
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

Organizacja zajęć w szkole 

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

 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.  

 Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły, mają obowiązek zasłaniania ust            i 
nosa - dorośli i uczniowie od 6 roku życia - zgodnie z aktualnymi zaleceniami WHO i UNICEF 
oraz korzystania z płynów do dezynfekcji rąk. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zasłaniania 
ust i nosa przez cały czas pobytu w budynku szkoły. 

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa      i 
ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa. 

 Uczniowie mogą zdjąć osłonę ust i nosa dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.   W 
częściach wspólnych szkoły, np. szatnia, korytarz, toalety – uczniowie zakładają maseczki lub 
przyłbice. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci klas 0-3 mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, gdzie jednocześnie może przebywać maksymalnie 3 opiekunów, 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,  

 Rodzice proszeni są o pozostawianie i odbieranie dzieci przed wejściami do budynku 
szkoły. Wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust          i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach. 

 W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzic ma obowiązek 
udostępnić wychowawcy numer telefonu, pod którym jest dostępny w godzinach pobytu 
dziecka w szkole. 

 W przypadku podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych, dziecku zostanie 
zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38 C, kaszel, duszności - uczeń 
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a rodzic niezwłocznie powiadomiony         o 



konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Oczekując na przyjazd rodzica, opiekę nad uczniem 
sprawuje nauczyciel, który miał z tym uczniem lekcje. 

 W celu zapewnienia dystansu między uczniami, przypisano poszczególnym klasom 
różne wejścia do budynku szkoły, stałe sale lekcyjne oraz zmieniono lokalizację szatni i miejsc 
przebierania się. Nauczyciele rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00, oczekują na uczniów w 
salach od godziny 7.40. Nauczyciele rozpoczynający lekcje później, obejmują opieką uczniów 
w sali lekcyjnej na przerwie przed tą lekcją. Zostaną wyznaczone poranne dyżury 
nauczycielskie w szatniach szkolnych. 

Wejście do szkoły - budynek A od ul. Ks. Druckiego-Lubeckiego: 

 oddziały przedszkolne – od strony placu zabaw, przez łącznik z halą sportową. Rodzice 
ograniczają do minimum swój pobyt w szkole podczas przebierania się dzieci. W miarę 
możliwości wskazane jest samodzielne przebieranie się dzieci. 

0a – 7.40 (sala 16) 

0b – 7.45 (sala 20) 

0c – 7.50 (sala 19) 

Po zajęciach lekcyjnych, nauczyciel wyprowadza i przekazuje dzieci rodzicom/opiekunom 
przed wejściem do szkoły od strony placu zabaw. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do 
budynku szkoły. 

 klasy 1-3 – wejście główne 

klasy: 3a (sala 45), 3c (sala 41), 2a (sala 52), 2c (sala 57),1a (sala 54),1c (sala 48) - 7.40  

klasy: 3b (sala 56), 3d (sala 42), 2b (sala 27), 2d (sala 44),1b (sala 58) – 7.50 

Uczniowie przebierają się samodzielnie w szatni i idą do swoich sal lekcyjnych główną 
klatką schodową. Po zajęciach lekcyjnych, nauczyciel odprowadza uczniów do świetlicy 
szkolnej, na gimnastykę korekcyjną, a następnie odprowadza i przekazuje pozostałe dzieci 
rodzicom/opiekunom na zewnątrz przed wejściem do szkoły. Rodzice/opiekunowie nie 
wchodzą do budynku szkoły. 

 klasy 4-5 – od strony placu zabaw, obok stołówki 

klasy: 4a (sala 37), 4c (sala 39), 5a (sala 26) – 7.40 

klasy: 4b (sala 34), 4d (sala 38), 5b (sala 35) – 7.50 

Uczniowie przebierają się samodzielnie w szatni przy świetlicy i idą do swoich stałych sal 
lekcyjnych lewą klatką schodową. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie są odprowadzani do 
świetlicy i szatni, przez nauczyciela, z którym mieli ostatnią lekcję i samodzielnie wychodzą 
ze szkoły. Nauczyciel czeka, dopóki uczniowie nie wyjdą ze szkoły. Rodzice/opiekunowie 
nie wchodzą do szkoły. 

Wejście do szkoły - budynek B od al. XX - lecia: 

 wejście główne 

klasy: 7f (sala 1), 6b (sala 5) – 7.40 

klasy: 6c (sala 6), 8c (sala 7) – 7.50 

 wejście boczne z prawej strony (naprzeciwko sali nr 4) 



klasy: 6a (sala 12), 8b (sala 10), 6e (sala 14) – 7.40 

klasy: 7b (sala 9), 7d (sala 13) – 7.50 

 wejście przez halę sportową 

klasy: 6d (sala 2), 8a (sala 3), 7e (sala 17) – 7.40 

klasy: 7a (sala 16), 7c (sala 18) – 7.50 

Uczniowie przebierają się w ściśle wyznaczonych miejscach i udają się do swoich stałych 
sal lekcyjnych. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie są odprowadzani do świetlicy i szatni, 
przez nauczyciela, z którym mieli ostatnią lekcję i samodzielnie wychodzą ze szkoły. 
Nauczyciel czeka, dopóki uczniowie nie wyjdą ze szkoły. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą 
do szkoły. 

 W czasie przerw nauczyciele wymieniają się w klasach wg, ustalonego grafiku (wszyscy 
nauczyciele wspomagający i specjaliści muszą wesprzeć pozostałych nauczycieli       w wymianie 
w klasach). Uczniowie nie wychodzą podczas przerw na korytarz, mogą jedynie pojedynczo 
wychodzić do toalety. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania             i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. Klawiatury w salach komputerowych, w miarę możliwości, dezynfekowane po 
każdych zajęciach. 

 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 przynoszą do 
szkoły pudełek z zapasem przyborów szkolnych. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 
szkolnymi między sobą.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nie należy włączać klimatyzatorów. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 W celu zachowania dystansu między klasami, lekcje wychowania fizycznego i języków 
obcych odbywać się będą w całych klasach tj. bez podziału na grupy. 

  Lekcje wychowania fizycznego (jak tylko nie pada deszcz) odbywać się będą na 
świeżym powietrzu. Należy unikać gier zespołowych i wszelkich ćwiczeń kontaktowych          w 
celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu między uczniami. Nauczyciele w-f 
zmodyfikują program i rozkład nauczania, aby prowadzić zajęcia zgodnie z wytycznymi 
sanitarnymi. 

 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 zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać             o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 Uczeń korzystając z szatni lub miejsca wyznaczonego na zmianę obuwia, robi to 
sprawnie i niezwłocznie udaje się do przydzielonej sali lekcyjnych, należy przestrzegać różnych 
godzin przychodzenia uczniów do szkoły, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu 
do szkoły. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Uczniów do właściwej sali świetlicowej, odprowadza nauczyciel, który 
miał ostatnią lekcję z daną klasą po wcześniejszym poinformowaniu go, do której sali z daną 
grupą ma się kierować. UNIKAMY ZGROMADZEŃ GRUP NA ŚWIETLICY! Zajęcia świetlicowe 
organizowane są TYLKO dla dzieci, którym rodzice w żaden sposób nie są w stanie zapewnić 
jakiejkolwiek opieki po zajęciach i dla dzieci dojeżdżających autobusem. W przypadku zbyt 
dużej liczby dzieci uczęszczających na świetlicę, konieczne będzie ograniczenie liczby dzieci 
zgodnie z wyznaczonymi kryteriami. Wychowawca świetlicy pracuje w maseczce lub przyłbicy. 
Wychowawca świetlicy podobnie jak i uczeń dba o higienę rąk- często myje je mydłem lub 
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. Wychowawcy świetlicy 
podobnie jak i dzieci powinni w miarę możliwości starać się zachować dystans społeczny 
między sobą wynoszący co najmniej 1,5 metra. Sale wietrzone są nie rzadziej niż co godzinę w 
trakcie przebywania dzieci na świetlicy, w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 
po dezynfekcji sali. Unikamy prac przedmiotami, które są trudne w dezynfekcji. Unikamy 
zabaw i gier kontaktowych, podczas których nie można zachować dystansu. Dzieci prosi się o 
niepożyczanie i nieprzynoszenie swoich przedmiotów, zabawek. Odbiór dzieci ze świetlicy 
odbywa się wg zasady, że rodzic informuje osobę dyżurującą przy wejściu, po które dziecko 
przyszedł, następnie pani dyżurująca udaje się po dziecko do właściwej sali, a rodzic czeka w 
tym czasie na zewnątrz szkoły.  

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

 Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane zespołach klasowych tak, jak zajęcia lekcyjne. 
W przypadku zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych, gdzie jest mniejsza ilość 
uczniów, należy rozmieścić uczniów w odstępach, na całej powierzchni klasy. Zajęcia 
dodatkowe (tzw. niepłatne), nauczyciel organizuje online w aplikacji Teams. 

 Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględniają konieczny okres 2 
dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 W zajęciach logopedycznych uczestniczą tylko dzieci zdrowe. Z uwagi na specyfikę 
pracy logopedycznej, często w bliskim kontakcie z dzieckiem, konieczne jest wyposażenie 
przez rodziców uczestniczących w terapii logopedycznej dzieci w przyłbice ochronne 
(jednoczesne użycie przyłbic przez logopedę i dziecko, pozwoli zminimalizować ryzyko 
zakażenia). Warunkiem korzystania z zajęć jest przyniesienie na zajęcia przyłbicy. Z terapii 
zostają wyłączone pomoce do ćwiczeń oddechowych z uwagi na zwiększone możliwości 
wydobywania w czasie ich wykonywania aerozolu oddechowego. Ćwiczenia takie będą 
zlecane do pracy w domu. Z uwagi na ograniczone możliwości dezynfekcji niektórych pomocy 
ze względu na materiał z jakiego są wykonane ich użycie będzie ograniczone (konieczność 
kwarantanny- dot. kart, gier planszowych, kartonowych układanek). W dużej mierze praca 



będzie opierała się o materiał ćwiczeniowy kserowany. Na zajęciach dzieci korzystają tylko ze 
swoich przyborów. Konieczne jest po zakończonych zajęciach z każdym dzieckiem 
dezynfekowanie stolika i krzesła (duża rotacja dzieci z wielu klas). W czasie każdej przerwy 
gruntowne wietrzenie gabinetu. 

 W przypadku konieczności skorzystania z porady pielęgniarki szkolnej, nauczyciel 
telefonicznie wzywa pielęgniarkę do sali lekcyjnej, uczniowie nie chodzą sami do gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel dzwoni do 
sekretariatu. 

 W szkole są wyłączone źródełka wody pitnej, w budynku A nie ma automatów              z 
napojami i przekąskami, nie będzie gotowana herbata dla oddziałów przedszkolnych. Rodzice 
zobowiązani są zapewnić dzieciom napoje i suchy prowiant z domu na czas pobytu  w szkole. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w Sochaczewie, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły, w tym rodzice/opiekunowie, uczniowie, 
pracownicy szkoły, koniecznie dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają 
zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (w szkole może 
przebywać 3 rodziców jednocześnie). 

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

 W szkole prowadzony jest rejestr 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. 

 Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle wg zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

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

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

Gastronomia 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 
dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca 
min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę 



należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z obiadów odbywa się stołówce szkolnej we właściwych warunkach 
sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W miarę możliwości 
uczniowie spożywają obiad przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

 Spożywanie drugiego śniadania odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu       i 
wyparzane. 

 Dzieci wchodzą do stołówki i siadają w wyznaczonych miejscach, nie stoją w kolejce do 
okienka, dania i sztućce jednorazowe będą podawane przez obsługę stołówki.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

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

 W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 
powinni 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 mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie        z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

3. 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.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną 
zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu       i 
opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 
obowiązujących w transporcie publicznym:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 
 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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