
Załącznik nr1 do Zarządzenie Nr 16/2019/2020 

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej 

 im . gen. F. Kamińskiego  z dnia 20 maja 2020 r. 

 

Zasady obowiązujące w Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego  

w Bejscach  od 25 maja 2020 r. do odwołania. 

I. Placówka czynna będzie w godzinach 7.00-15.00. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w 

godzinach 8.00-13.00.Wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów, które 

używane są przez dzieci przebywające w placówce. W placówce może przebywać 

ograniczona liczba dzieci i nauczycieli oraz pracowników. Warunkowane jest to 

powierzchnią izb lekcyjnych i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4m
2
 na 

osobę i każdego opiekuna, z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez 

meble i elementy wyposażenia). Preferowane będą dzieci, których rodzice pracują poza 

domem. Istnieje prawdopodobieństwo nauczania dzieci z jednej klasy w dwóch odrębnych 

izbach szkolnych przez różnych nauczycieli po to aby spełnić wymagania GIS. 

II. Od 25 maja 2020 r. mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczniowie 

klas I –III a uczniowie kl. VIII korzystać z indywidualnych konsultacji ( w szczególności                

z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty) 

według ustalonego przez dyrektora w porozumieniu z wychowawcą i nauczycielami 

uczącymi w tej klasie harmonogramu. Zajęcia edukacyjne w klasie VIII oraz część zajęć                  

w kl. I – III nie zrealizowana w szkole będzie odbywać się nadal poprzez nauczanie zdalne. 

III.  Od 1 czerwca 2020 r. będą się odbywać konsultacje z wybranych przedmiotów dla 

pozostałych klas również według ustalonego przez dyrektora w porozumieniu                                 

z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w tej klasie harmonogramu. Uczniowie korzystają 

z własnych przyborów i podręczników. Do placówki wstęp mają wyłącznie uczniowie                     

i pracownicy szkoły. Zajęcia edukacyjne będą odbywać się nadal poprzez nauczanie zdalne. 

Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób 

trzecich. 

IV.  Dziecko przychodzi do placówki w maseczce a następnie: 

 korzysta ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach 

wejściowych -dezynfekuje ręce- pracownik dyżurujący (w masce i rękawiczkach bądź bez 

rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni)  mierzy temperaturę dziecka za pomocą 

termometru działającego ‘na podczerwień’. Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 

37°C  – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. 



 Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku szkoły. Istnieje możliwość telefonicznej 

informacji pod numerem telefonu szkoły lub nauczyciela, wychowawcy. 

 Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy 

zachować odstęp 1,5m -2m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, 

nie pozwalamy dzieciom na bieganie wokół budynku szkoły. 

 Dziecku należy wyposażyć w czystą maseczkę, inną niż ta, w której przyszło do placówki. 

 Bez względu na ewentualne niezadowolenie rodziców, zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się po każdej godzinie lekcyjnej.  

 Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się przy użyciu mydła i ciepłej wody oraz środka 

dezynfekcyjnego, będziemy to nadzorować. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się 

przy użyciu ręczników papierowych.  

 Dzieci  na zajęciach  mogą przebywać  bez przyłbic i maseczek ochronnych, pracownicy 

korzystają z środków ochrony.  

 W czasie zajęć a także podczas przerw i przebywania na korytarzu oraz boisku szkolnym 

czy na placu zabaw uczniowie pozostają w rozproszeniu z zachowaniem ustalonych 

odległości od siebie. Za zachowanie tej zasady odpowiadają nauczyciele dyżurujący.  

V. Zasady przyjęcia dziecka 

 Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, 

najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej 

obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do szkoły. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do szkoły z objawami 

chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka. 

 Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie. 

VI. Posiłki 

 Posiłki zapewniają dziecku rodzice. Żywność powinna być przygotowana w opakowaniu 

jednorazowym, które po zjedzeniu posiłku dziecko bezzwłocznie wyrzuca do specjalnie 

przygotowanego kosza. 

VII. Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna 



 Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas 

dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy (w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu – 

izolatorium), informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka 

powinna jak najszybciej opuścić budynek szkoły.  

 Placówka zostaje zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina 

zostają objęci 14 dniową kwarantanną. 

 Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i 

pracowników i podania jej do informacji sanepidu.  

 W najbliższych dniach będą Państwo proszeni o odebranie niezbędnych dokumentów, 

wypełnienie ich i dostarczenie do placówki. Będzie to zgoda na mierzenie temperatury 

dziecku, oświadczenie o przyprowadzaniu dziecka na własne ryzyko.  

 Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne przypadki zakażeń. 

IX.  Działania szkoły w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych: 

 odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, 

zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i  opracowanie planu 

higieny i jego egzekwowanie. 

2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci,  przez co 

wzmacnia się układ odpornościowy wychowanka. 

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. 

4.  Edukacja uczniów w zakresie: 

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody), 

 mycia rąk po skorzystaniu z toalety, 

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

  przestrzegania przed zbyt bliskim kontaktem dzieci, ochrony przed wkładaniem rąk do 

buzi, obgryzania paznokci, 

  prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową 

chusteczkę. 

5. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia. 

 

Dyrektor szkoły  

Jolanta Aielska 


