
Zasady funkcjonowania zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas   

I - III w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana  w czasie epidemii 

koronawirusa COVID – 19 

 

I. Organizacja grup szkolnych  

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przypisani są Ci sami nauczyciele w systemie tygodniowym.  

3. Ustala się maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach z uwzględnieniem 

minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć – 4 m2 na 1 dziecko i każdego 

opiekuna: 

- oddz. przedszk. (5-6 latki) - 14 osób 

- oddz. przedszk. (3-4 latki) - 5 osób 

 - sala kl. I – 11 osób 

- sala kl. II – 10 osób 

- sala kl. III – 12 osób 

- sala kl. V – 11 osób; 

- sala kl. VI – 11 osób 

- sala kl. VII – 11 osób 

- sala kl. VIII – 10 osób 

    W uzasadnionych przypadkach dyrektor zwiększa ilość dzieci w salach – nie więcej niż o 

2, za zgodą organu prowadzącego.  

4. Sala kl. VII przeznaczona zostaje do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami – 

zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne.  

5. W zajęcia opiekuńcze nie będą angażowani nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

6. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci, których rodzice podpisali oświadczenie o stanie 

zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie 

zamieszkujących na kwarantannie oraz zgody na mierzenie temperatury dziecku (załącznik 

nr 1). 

 7. Rodzice informują dyrektora o zamiarze korzystania przez dzieci z opieki w szkole lub 

uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach co najmniej dwa dni wcześniej.  

  



II. Przygotowanie szkoły na przyjście uczniów 
  

1. Personel opiekujący się dziećmi 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 sanitarno-higienicznych oraz w salach szkolnych wywieszone są 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 

rąk – instrukcje. 

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

dezynfekować. 

 5. Wyznacza się pomieszczenie biblioteki szkolnej na salę, w której 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. 

 7. Na tablicy ogłoszeń w szkole umieszcza się listę numerów telefonów do: organu 

prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

 8. Nauczyciele ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci – 

ustalenie numeru telefonu prywatnego oraz do zakładu pracy.   

 

III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci klas I – III ze szkoły.  

 

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do ukończenia 13 roku życia  do/z szkoły  

mają obowiązek zachować odległość od pracowników szkoły, dzieci i innych rodziców 

wynoszący 2 metry. Przepis ten obowiązuje do 25.05.2020r. 

2. Do szkoły przyprowadza dziecko wyłącznie jeden rodzic.  

3. Rodzic jest zobowiązany  zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia  osłonę nosa                       

i ust w drodze do przedszkola i z przedszkola. 

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

szkoły – dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych na 

korytarz szkoły, przez osobę wyznaczoną przez dyrektora. Rodzic sygnalizuje przybycie z 

dzieckiem używając dzwonka przy drzwiach wejściowych do szkoły. Po zajęciach 

uczniowie będą wyprowadzani do rodzica przez nauczyciela. 

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

przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca, ma prawo nie przyjąć 

dziecka pod opiekę. 



6. Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

7. W przypadku zaobserwowania przez  nauczyciela niepokojących objawów chorobowych 

ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma 

obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.  

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych nauczyciel niezwłocznie 

zawiadamia dyrektora szkoły oraz Rodziców. 

9. Po ustaniu objawów chorobowych i powrocie ucznia do szkoły rodzic jest zobowiązany do 

ponownego napisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 

10. Rodzic jest  zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, że 

w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną,  przebywającą w 

kwarantannie lub izolacji oraz jest zobowiązany do wyrażenia zgody  na codzienny pomiar 

temperatury u dziecka  przed wejściem na teren oddziału przedszkolnego. Dziecko 

przychodzące do szkoły będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz 

myte ręce. Jeżeli pomiar temperatury u dziecka  przekroczy 37
0
C dziecko nie będzie 

przyjęte do szkoły. 

11. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów pochodzących z 

domu.  

12. Rodzice zobowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.  

13. Rodzice przyprowadzający/odprowadzający dzieci do/z szkoły mają obowiązek zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2m. 

 14. 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 dzieci (np. 

różne godziny spożywania posiłków, przebywania na świeżym powietrzu). 

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 

szkolnej 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. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach. 

6. Nie organizuje się skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 



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

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

8. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają 

przykład. 

9. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je regularnie czyścić lub 

dezynfekować.  

10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. Za dezynfekcję toalet odpowiada wyznaczony 

pracownik obsługi. 

11. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe 

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

pracownicy obsługi. 

12. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów.  

13. Utrzymanie czystości  ciągów  komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników, blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków 

będą codziennie monitorowane. 

 14. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 

 15. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Plac zabaw pozostaje 

zamknięty dla dzieci i uczniów.  

 

Procedury postępowania wzmożonego reżimu sanitarnego w trakcie 

prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, rewalidacyjnych oraz 

konsultacji w Szkole Podstawowej w Polnej w czasie epidemii COVID-19 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

Dezynfekcja pomieszczeń 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych 

powierzchni w szkole. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co 

najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie 

ani inne osoby. 

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie 

oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna – co 



najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły przez rodziców/ 

przyjściu uczniów do szkoły, oraz po ich odebraniu/po zakończeniu zajęć lekcyjnych i 

rozejściu się uczniów do domów. 

6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w 

salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po 

każdym posiłku uczniów. 

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po 

każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde 

dziecko / każdy uczeń używa innej/innego). 

8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka. 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu 

1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić 

przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub 

wyszorować  wodą mydłem  i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, 

tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne 

miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. 

2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji pod nazwą: 

TRISEPT COMPLEX  pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą. 

Nie należy stosować tych preparatów do zabawek pluszowych. 

3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych 

preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W 

przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową 

odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy 

opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do 

dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta). 

 

Czyszczenie sprzętów w na placu zabaw  i  na boisku szkolnym 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem pod nazwą: UNIDOR  

jeden raz dziennie wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym/na boisku szkolnym 

oraz dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu. 

2. W celu wyczyszczenia dużych zabawek/sprzętu z plastiku, metalu i drewna (w ogrodzie 

przedszkolnym/na boisku szkolnym) należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z 

mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie 

mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby 

odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący). 

 



ZASADY ZACHOWANIA W PUNKCIE WYDAWANIA POSIŁKÓW I STOŁÓWCE 

 

1. Przy organizacji żywienia (punkt wydawania posiłków) dla uczniów szkoły należy  

dodatkowo wprowadzić zasady szczególnej ostrożności: 

- w miarę możliwości zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy i 

stosowanie środków ochrony osobistej; 

- systematyczna dezynfekcja powierzchni i sprzętów; 

- utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu  kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 

- korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, posiłki dostarcza do drzwi sali pracownik 

wydający posiłki a następnie odbiera nauczyciel i podaje uczniom, 

- brudne naczynia po posiłkach oddaje na wózek  nauczyciel,  

Po posiłkach uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają sale, w tym czasie osoba 

dezynfekująca pomieszczenia myje i dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł. 

2. Należy zapewnić uczniom korzystanie z innych pojemników wody pod nadzorem  

nauczyciela, pomocy nauczyciela z zachowaniem bezpieczeństwa. 

3. Żywność nie jest zagrożeniem i nie powoduje zakażeń koronawirusem. Jednak na 

powierzchni  produktów spożywczych mogą znajdować się bakterie i wirusy. Z tego 

względu zaleca się w celu dezynfekcji żywności jej mycie ora poddawanie  obróbce 

termicznej. 

4. Blaty kuchenne, urządzenia i sprzęty należy umyć wodą z detergentem. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły. 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Do pracy z uczniami nie będą angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wskazującego objawy chorobowe zostaje 

wyznaczone odrębne pomieszczenie. 

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są  do zapoznania  się z procedurą  postępowania na 

wypadek zakażenia koronawirusem oraz potrzebnymi numerami telefonów (SANEPiD, 

Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący, służby medyczne). 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  zakażenia CIVID – 19 

1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno - 

Epidemiologiczną w Nowym Sączu oraz powiadomić Dyrektora Szkoły. W razie 

pogarszania się  stanu zdrowia zadzwonić  na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, że 

mogą być zakażeni  koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika  niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

Dyrektor niezwłocznie  odsuwa go od pracy.  Jeżeli niepokojące objawy  występują u 

nauczyciela  wstrzymuje również przyjmowanie uczniów do szkoły. Obowiązkowo 

powiadamia  Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący 

szkołę, a pracownik stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 



3. Obszar, w którym poruszał  się i przebywał w/w pracownik należ poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

4. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD- u przy ustalaniu wdrażania dodatkowych 

procedur w konkretnym przypadku. 

5. Należy przygotować listę osób przebywających  w tym samym czasie z osobą podejrzaną o 

zakażenie zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji 

lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ……………………………      …………………………………  

imię i nazwisko rodzica       miejscowość, data  

 

…………………..…………………………..  

telefon do natychmiastowego kontaktu  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko 

………………………………………………………………….  

jest zdrowe oraz w ciągu 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną 

przebywającą w kwarantannie lub izolacji. W przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych nie będę przysyłała/przysyłał mojego dziecka do szkoły i 

zawiadomię telefonicznie szkołę o tym fakcie.  

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka przed 

wejściem do szkoły i również w ciągu dnia, jeśli zaistnieje taka konieczność.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami funkcjonowania szkoły w 

czasie epidemii koronawirusa COVID- 19 oraz procedurami postępowania 

podczas wzmożonego reżimu sanitarnego w Szkole Podstawowej w Polnej.  

Zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą we środy w godzinach 11.30 do 12.30. 

 

 

……………………………….  

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 


