
 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 8/2020 
Dyrektora SP Bieńkówka 

 

Procedura pobytu ucznia w Szkole Podstawowej w Bieńkówce w okresie pandemii 

koronawirusa COVID-19 

 

Informacje ogólne 

1. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. 

2. Dzieci z  objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do 

przedszkola. 

3. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących 

chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do szkoły. 

4. Podczas pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować 

ucznia od grup, poinformować telefonicznie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka  oraz 

dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

5. Ucznia z objawami chorobowymi należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w 

wyznaczonym miejscu minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić 

opiekunów, aby je odebrali. 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może 

zmierzyć  temperaturę dziecku. 

7. Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego. W 

każdej  grupie  powinien być przynajmniej jeden termometr bezdotykowy. 

  

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Bieńkówce 

1. Wszystkie dzieci, które zostaną zgłoszone na zajęcia do szkoły zostaną podzielone na grupy 

do 12 osób. 

2. Każda grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz w 

ciągu godziny będzie wietrzona. 

3. Wyjścia na przerwy nie będą regulowane dzwonkami, nauczyciel, będzie decydował o 

wyjściu uczniów z Sali, tak, żeby uczniowie nie spotykali się na przerwach 

4. Do grupy na dzień przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie. 

5. Nauczyciele i opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący 

minimalnie 1,5metra 

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 mkw.  na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

7. Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od metrażu sali.  

8. W klasie, w której przebywać będą dzieci, nie może być przedmiotów trudnych do 

dezynfekcji. 

9. Dzieci  nie powinny przynosić ze sobą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów i 

zabawek. 

  

 



Higiena dzieci: 

1. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w 

szkole, w tym w szczególności: 

1)     Wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w szkole  i dlaczego zostały wprowadzone. 

2)     Systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa i 

higieny. 

3)     Przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

4)     Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła.  

5)     Wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa. 

6)     Wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania 

przedmiotów, zabawek, palców do ust. 

       2. Rodzice zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym 

w szczególności: 

1)     Rodzice powinni zwracać  uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

2)     Rodzice powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu 

3)     Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 

placówki. 

  

  

Posiłki dzieci 

1. Dziecko może korzystać z wody przyniesionej w butelce jednorazowej. 

2. Spożywanie posiłków powinno się odbywać   w  małych grupach max 2dzieci przy stoliku. 

3. Stoliki, krzesła  w jadalni należy zdezynfekować po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę . 

 

Pobyt na powietrzu 

1. Uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie  na terenie szkoły: plac przed 

szkołą, boisko, wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości grup . 

  

  

 


