
Procedury organizacji zajęć dydaktycznych 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach  

w okresie od 1 września 2020r. do odwołania stanu epidemii 
 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura określa zasady organizacji zajęć dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej nr 7 w Gliwicach w okresie od 1.09.2020 r. do odwołania stanu 

epidemii opracowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych placówek. 

2. Wszyscy rodzice/opiekunowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania 

się z obowiązującymi procedurami. 

3. Rodzice/opiekunowie na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2020/2021 

podpisują stosowne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z niniejszymi 

procedurami. 

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 

1.  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych będzie 

odbywać się na boisku szkolnym (w przypadku niesprzyjającej pogody 

uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej z zachowaniem wszystkich 

procedur bezpieczeństwa). Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcą według 

ustalonego harmonogramu. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w rozpoczęciu roku szkolnego na zewnątrz 

budynku jak i w poszczególnych salach lekcyjnych zobowiązane są do zachowania 

dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 m. Rodzice, opiekunowie 

oraz wszyscy pracownicy szkoły zobligowani są do stosowania środków ochronny 

indywidualnej m.in. osłona ust i nosa. Na jednego ucznia może przypadać 

maksymalnie jeden opiekun. 

3. Po skończonych uroczystościach na boisku szkolnym klasy pierwsze wraz 

z wychowawcami przechodzą do sal lekcyjnych z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

4. Wszystkie osoby chcące wejść/wyjść na teren budynku szkoły muszą dokonać 

dezynfekcji rąk i mieć zasłonięte usta i nos. Uczestnicy uroczystości nie mogą mieć 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. 

5. Rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele w poszczególnych salach lekcyjnych 

zachowują również bezpieczną odległość. 

6. Po zakończonych uroczystościach wszyscy uczestnicy rotacyjnie z zachowaniem 

dystansu społecznego opuszczają szkołę tylko głównym wyjściem. 

 

Przyprowadzanie i odbiór ucznia 

1. Przyprowadzanie i odbiór uczniów odbywa się tylko przed głównym wejściem do 

szkoły (poza budynkiem szkoły). 



2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Uczniowie po wejściu/przed wyjściem poddani są dezynfekcji rąk. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby bez objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem 

 

Realizacja zajęć 

1. Uczniowie klas 1-3 przebywają w wyznaczonej, dostosowanej i w miarę 

możliwości stałej sali. 

2. Stanowiska dla uczniów wyznaczone są w miarę możliwości w odległości od 

siebie, stosownie do możliwości. 

3. Uczniowie posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w indywidualnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Odzież wierzchnia 

i obuwie zastępcze znajdują się w miejscu do tego wyznaczonym. Uczniowie nie 

powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w tym 

zabawek). 

4. Uczniowie podczas zajęć i przerw zgodnych z planem dyżurów zachowują dystans 

społeczny. 

5. Po każdej lekcji uczniowie, na polecenie nauczyciela, dezynfekują lub myją ręce. 

6. Biblioteka szkolna pracuje według harmonogramu i procedur bibliotecznych.  

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się według harmonogramu i procedur świetlicowych. 

8. Zajęcia na sali gimnastycznej odbywają się zgodnie z harmonogramem 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wchodząc na sale gimnastyczną uczniowie 

i nauczyciele zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się na sali, których nie można zdezynfekować, 

należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

11. Wchodząc do sali komputerowej uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do 

zdezynfekowania rąk. 

12. Zajęcia indywidualne z uczniem realizowane są z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu społecznego. 

 

Pracownicy szkoły 

1. Pracownicy szkoły przebywają tylko w pomieszczeniach, w których ich obecność 

jest ściśle związana z wykonywaniem czynności służbowych oraz zobligowani są 

do przestrzegania dystansu społecznego. 

2. Pracownicy pedagogiczni mogą stosować osłonę na usta i nos podczas zajęć. 

3. Pracownicy niepedagogiczni mogą stosować osłonę na usta i nos. Zaleca się 

ograniczenie kontaktów pracowników niepedagogicznych szkoły z uczniami do 

minimum. 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Na terenie szkoły obowiązuje ogólna zasada higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązują 

też środki ochrony osobistej. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych 

wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

2. Przy wejściu głównym i w sekretariacie znajdują się numery telefonów do 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. W każdej sali lekcyjnej znajduję się płyn do dezynfekcji rąk. 

4. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna i szatnie przy sali gimnastycznej będą wietrzone 

w czasie każdej przerwy. 

5. Na bieżąco dezynfekcji poddane będą sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-

higieniczne, ciągi komunikacyjne w szczególności powierzchnie dotykowe:  

poręcze, klamki, klawiatury, włączniki. 

6. Na sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie 

zdezynfekować, zostają wyłączone z użytku i uniemożliwia się do nich dostęp. 

8. Obiady wydawane są według harmonogramu w stołówce szkolnej, która 

funkcjonuje według swoich procedur. 

9. Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe wyrzucane są do odpowiedniego kosza 

na śmieci. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ucznia 

1. Dyrektor na bieżąco monitoruje sytuacje epidemiologiczną na stronie 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Katowicach. 

2. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, niezwłocznie zostaną 

powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

Na czas czekania na rodzica/opiekuna uczeń zostanie odizolowany 

w „izolatorium” lub w sali lekcyjnej z zapewnieniem min. 2 m odległości od osoby 

sprawującej opiekę, wyposażonej w środki ochrony osobistej. 

3. Sale i pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne, w których przebywała osoba 

z  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem zostaną zdezynfekowane 

i odpowiednio wywietrzone. 

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

objawów wskazujących zakażenie koronawirusem. W przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a 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. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niniejszy 

pracownik decyzją dyrektora szkoły zostaje niezwłocznie odsunięty od 

prowadzenia czynności zawodowych. 


