
 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 1 DO PROCEDUR  BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCYCH NA CELU 

ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW                                  

I PRACOWNIKÓW   PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ                                             

IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku 

 



 

 

 

W obowiązujących Procedurach Bezpieczeństwa wprowadza się następujące 

zmiany: 

II. Dowozy uczniów do i ze szkoły 

2. Dojeżdżający uczniowie stawiają się w wyznaczonych miejscach zbiórki (przystanek autobusowy) 

zachowując dystans społeczny (1,5 m). 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej ( 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa). 

9. Podczas przejazdu autobusem uczniowie/dzieci podróżują w  maseczkach ochronnych 

zakrywających usta i nos. Mogą je zdjąć dopiero po wyjściu z autobusu. 

12. Po wejściu do szkoły uczniowie i opiekun mają obowiązek zdezynfekowania rąk. Obowiązek 

dezynfekcji dotyczy wszystkich osób trzecich, wchodzących na teren szkoły. 

13. Dzieci//uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły bez maseczek. 

III. Przyprowadzanie i odbieranie uczniów/dzieci do i ze szkoły/przedszkola 

5. Dzieci//uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły bez maseczek. 

IV. Organizacja zajęć w szkole 

2. Nauczyciel/ wychowawca ma obowiązek wejść do sali pierwszy, zdezynfekować swoje miejsce 

pracy (biurko) i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają ich 

bezpieczeństwu. 

7. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, przed jedzeniem, po 

skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po zajęciach wychowania fizycznego. 

12. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy odłożyć w 

wyznaczone miejsce do dezynfekcji, która powinna się odbywać po każdych zajęciach. Czynności 

dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

20. Szkoła może organizować wyjścia i wycieczki poza teren szkoły z wyłączeniem obiektów 

zamkniętych. 

21. Zaleca się jak najczęstsze przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

V. Organizacja pracy świetlicy 

1. Przed wejściem na świetlicę obowiązuje dezynfekcja rąk. 

2. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, w tym w 

szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie 

przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji. 



 

 

6. Zajęcia świetlicowe w miarę możliwości powinny odbywać się w grupach uczniów z danej klasy 

oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, po wcześniejszym zdezynfekowaniu i 

wywietrzeniu. 

8. Na świetlicy znajdują się specjalne pojemniki, do których odkładane są gry, książki na 72- godzinną 

kwarantannę. 

10. Świetlica czynna jest od 7:30 do 14:30. 

VII. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

9. Biblioteka ma wyznaczone miejsce do składowania oddanych przez uczniów książek i materiałów 

edukacyjnych. Miejsce to oznaczone jest datą oddania, by zwroty poddać kwarantannie 72 godzinnej. 

IX. Przygotowywanie, wydawanie i spożywanie posiłków 

5. Posiłki będą spożywane przez uczniów/dzieci  w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka 

szkolna), w miarę możliwości w tych samych grupach z zachowaniem dystansu. Odległość między 

stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków pracownik 

dokonuje dezynfekcji. 

14. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.  

15. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dyżurów uczniów. Dania i produkty muszą być 

podawane przez osoby wyłącznie przez pracowników obsługi. 

X. Dezynfekcja 

3. W szkole znajduje się specjalny pojemnik przeznaczony na  zużyte  maski i rękawiczki. 

5. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, 

przed jedzeniem i po jedzeniu oraz po zajęciach wychowania fizycznego. 

XIV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o zasadach wynikających z wytycznych GIS oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi o podwyższonym ryzyku zachorowania, należy zastosować 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. Nauczyciele powyżej 60 roku życia zwolnieni są z 

dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 

14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Co V-2 na terenie szkoły należy zastosować się do 

aktualnych zaleceń państwowego powiatu inspektora sanitarnego. 



 

 

15. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących 

przepisów prawa przez wszystkich pracowników szkoły. 

 

      Jolanta Dawid –dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 


