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Procedura dotycząca sposobu realizacji zadań szkoły w czasie epidemii 

 dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

 

§ 1. 

W procedurze określa zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek 

im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju zwanej dalej „szkołą”,  

w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”. 

 

§ 2. 

Zadania administracyjne szkoły 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres szkolajastrzebie@gmail.com lub kontaktować się  

telefonicznie  pod numer 32-473-32-00 lub bezpośrednio po telefonicznym 

uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres liceum@post.pl  lub telefonicznie pod numerem  

32-473-32-00, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu 

spotkania.  

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub telefonicznie w piątki w godz. od 12 .00 do 14.00. 

 

§ 3. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

mailto:szkolajastrzebie@gmail.com
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2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie 

rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej 

uzgodnione w sekretariacie szkoły.  

3. Uczniowie do szkoły przychodzą do godziny 7.45  - jeśli zajęcia zaczynają od pierwszej 

godziny lekcyjnej. 

Po wejściu do szkoły każdy uczeń: 

 Dezynfekuje ręce; 

 Zmienia obuwie i zdejmuje wierzchnie okrycie – pozostawia je w 

wyznaczonym boksie w szatni; 

 Myje ręce po wyjściu z szatni; 

 Idzie do pomieszczenia zgodnie z przydziałem danej klasy ( uczniowie klas I-III I 

bezpośrednio na lekcje, a uczniowie klas IV-VII na Słówko poranne).  

4. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.salezjanki.szkola.pl 

dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia 

zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów 

zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także 

wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy 

szkoły w czasie epidemii. 

5. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej  

z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

6. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami z użyciem detergentu lub 

odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie 

łazienkowe, toalety. 

7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

8. W wejściu głównym, wejściu do szatni, przed pokojem nauczycielskim i przed małą 

sala gimnastyczną znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego 

odkażania rąk. 

9. W sekretariacie, pracowni komputerowej, bibliotece, gabinecie pedagoga i gabinecie 

nauczycieli wychowania fizycznego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z instrukcją 

prawidłowego odkażania rąk. 

10. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne są sprzątane z użyciem 

detergentów lub środków dezynfekcyjnych- w zależności od rodzaju powierzchni. 

http://www.salezjanki.szkola.pl/
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11. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, do czasu odebrania 

go przez rodziców/opiekunów. 

12. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów , 

zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub  

w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. 

13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 

prowadzone w formie zdalnej.  

 

§ 4. 

Organizacja przyjścia do szkoły i przerw międzylekcyjnych 

1. Uczniowie do szkoły wchodzą od strony szatni. 

2. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.50 do 7.50 i od 11.30 do 16.30. 

3. Klasy IV-VIII realizują lekcje i mają przerwy w następujących godzinach: 

L.p. Przedział czasowy trwania lekcji IV-VIII Przedział czasowy trwania przerwy IV-VIII 

SŁÓWKO 7.50-8.00 

1.  8.00-8.45 8.45-8.55 

2.  8.55-9.40 9.40-9.50 

3.  9.50-10.35 10.35-10.45 

4.  10.45-11.30 11.30-11.40 

5.  11.40-12.25 12.25-12.45 

6.  12.45-13.30 13.30-13.40 

7.  13.40-14.25 14.25-14.30 

8.  14.30-15.15 15.15-15.20 

9.  15.20-16.05  

 

1. Klasy I-III  realizują lekcje i mają przerwy w następujących godzinach: 

 

L.p. Przedział czasowy trwania lekcji I-III Przedział czasowy trwania przerwy I-III 

1.  7.50-8.35 8.35-8.45 

2.  8.45-9.30 9.30-9.40 



 
 

4 
 

3.  9.40-10.25 10.25-10.35 

4.  10.35-11.20 11.20-11.40     SŁÓWKO- 10 minut 

5.  11.40.-12.25  

 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły do godziny 7.45 (jeśli zajęcia zaczynają od pierwszej 

godziny lekcyjnej).  

Po wejściu do szkoły uczniowie: 

 Dezynfekują ręce; 

 Zmieniają obuwie i zdejmują wierzchnie okrycie – pozostawiają je w 

wyznaczonych boksach w szatni; 

 Myją ręce po wyjściu z szatni; 

 Idą do pomieszczenia zgodnie z przydziałem danej klasy ( uczniowie klas I-III 

bezpośrednio na lekcje/ do świetlicy, a uczniowie klas IV-VIII na Słówko poranne).  

3. Uczniowie klas I-III, których do szkoły przyprowadzają rodzice, wchodzą do szkoły 

wejściem od strony szatni. Zalecane jest, by rodzic po przyprowadzeniu dziecka do 

szkoły nie wchodził do budynku- od godz. 7.20 na terenie szatni jest pracownik 

pełniący opiekę nad uczniami. 

4. Uczniowie do zmiany obuwia maja udostępniony hol między biblioteką a szatnią. 

5. Uczniowie nie mogą pozostawiać mundurków w boksach szatniowych. 

6. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać podpisany worek/ torbę na buty i w nim 

przechowywać obuwie zmienne. 

7. Zaleca się, by obuwie zmienne uczeń każdego dnia po zakończonych lekcjach zabierał 

do domu. 

 

Strefa rodzica 

1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy 

rodzica i oznaczone są napisem: „Strefa Rodzica” 

2. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz 

zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. 

3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 
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4. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w 

strefie rodzica.   

 

§ 5. 

Strefa ucznia 

1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia – są to 

pomieszczenia , które nie posiadają oznaczeń: „Strefa Rodzica”. 

2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać 

wyłącznie nauczyciele, pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe 

związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa – 

wyjątek stanowi szatnia. 

4. Wymagane jest zasłanianie ust i nosa na terenie szatni.  

5. Zaleca się zasłanianie ust i nosa na terenie holi szkolnych podczas przemieszczania się. 

6. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są 

dokładnie umyć ręce. 

7. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają 

przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

8. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału 

pomieszczeniach. Wyjątek stanowią zajęcia, wymagające korzystania z pracowni 

informatycznej, sali gimnastycznej czy specjalistycznych sprzętów.  

9. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej części 

korytarza lub na powietrzu jeśli warunki atmosferyczne są sprzyjające (decyzję o 

wyjściu na podwórko podejmuje nauczyciel dyżurujący). 

10. Uczniów spożywających „drugie śniadanie” obowiązuje zakaz przemieszczania się 

podczas jedzenia. Uczniowie spożywają przyniesiony przez siebie posiłek, siedząc na 

ławkach korytarzowych. 

11. W szkole jest dostęp do wody pitnej w dystrybutorze znajdującym się na parterze 

szkoły- uczniowie korzystają z dystrybutora pod nadzorem nauczyciela dyżurującego 

lub pracownika obsługi. 

12. Uczniowie klas I-III posiadają indywidualne szafki w sali lekcyjnej, w których mogą 

pozostawiać swoje podręczniki i przybory szkolne. 



 
 

6 
 

13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub  

w sali gimnastycznej. 

14. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie 

do rodzaju prowadzonych zajęć. 

15. Po każdych zajęciach nauczyciel wietrzy salę lekcyjną. 

 

§ 6. 

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych 

dla danego oddziału.  

2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 8 uczniów. 

3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 

przed kolejnym wypożyczeniem. 

4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa 

„Regulamin biblioteki szkolnej”. 

5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia.  

6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy 

rodziców. 

7. W czasie wydawania obiadu  świetlica organizowana jest w innych salach lekcyjnych. 

8. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej 

określa „Regulamin świetlicy szkolnej”. 

9. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia 

związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są  

w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem 

zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 

 

§ 7. 

Strefa żywienia 

1. Posiłki przygotowywane i wydawane są przez firmę cateringową, która na terenie szkoły 

ma zgłoszony punkt wydawania obiadów. 
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2. Pomieszczeniem przeznaczonym do spożywania posiłków jest świetlica szkolna (s. nr 5). 

3. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. 

4. Podczas oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie są zobowiązani zachować dystans 

społeczny 1,5 m. 

5. Posiłki są wydawane z podziałem na grupy: I-III i IV-VIII. 

6. Po każdej grupie stoliki są dezynfekowane. 

7. Posiłki są wydawane przez pracownika firmy cateringowej z zachowaniem  wymagań 

dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży i z zachowaniem zaleceń GIS, MZ i 

MEN. 

8. Podczas spożywania obiadu przy tym samym stoliku powinni przebywać uczniowie tylko 

z jednej klasy. 

9. Podczas obiadu w sali nr 5 mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków 

i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce. 

10. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

11. Po zakończeniu obiadu sala jest wietrzona, a stoliki i podłoga jest myta środkiem z 

detergentem. 

§ 8. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy . 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie www.gov.pl/web/koronawirus  oraz www.gis.gov.pl , odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

§ 9. 

 

1. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r. na rok szkolny 2020/2021 

2. Procedura podlega ewaluacji, w związku z powyższym, w procedurze mogą zostać 

wprowadzone zmiany wymagające doprecyzowania/uściślenia  lub wprowadzenia, 

kolejnych punktów, będących wytycznymi  MEN, MZ i GIS. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

