
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie  

od dnia 1 września 2021 r.  

opracowane według wytycznych MEiN, MZ i GIS  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. 

 

1. Od 1 września szkoła rozpoczyna naukę stacjonarną w warunkach sanitarnych 

zgodnych z zalecanymi przez MEiN, GIS i MZ. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcje dróg oddechowych oraz jeśli domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe. 

4. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły 

wchodzą tylko do wyznaczonego miejsca, zachowując odległości  

i przestrzegając aktualnych przepisów sanitarnych (stosowanie środków 

ochronnych, maseczka, dezynfekcja rąk) oraz zachowując dystans społeczny 

min. 1,5 m. 

5. Ustala się dwa wejścia do budynku szkolnego. Dla dzieci z przedszkola -  

wejście boczne przy sali przedszkolnej, dla klas zerówki i klas 1-8 - wejście 

główne. Uczniowie i rodzice nie mogą wchodzić innym wejściem niż 

wyznaczone. 

6. Po wejściu do szkoły uczniowie obowiązkowo dokładnie myją dłonie mydłem 

w toalecie szkolnej zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Uczeń może również za 

zgodą rodziców korzystać z dostępnych w szkole lub własnych środków do 

dezynfekcji rąk. 

7. Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą odprowadzane do szatni przez 

pracownika szkoły. 

8. Rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przez 

nauczyciela, jeśli zaistnieje taka konieczność i w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka. 

9. Każdy wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami ustali formy 

szybkiego kontaktu - minimum dwie możliwości kontaktu. 

10.  W przypadku zaobserwowania przez nauczycieli niepokojących objawów 

chorobowych ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym 

poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma obowiązek niezwłocznie odebrać 

ucznia ze szkoły i udać się z nim do lekarza. 

11.  Uczeń z objawami chorobowymi będzie oczekiwał na rodzica w 

wyznaczonym przez dyrektora miejscu, odizolowany od innych osób i pod 

opieką pracownika szkoły. 

12.  W szkole uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych i podręczników. 

13.  Uczniowie przebywający na terenie szkoły zachowują odpowiedni dystans 

oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeby częstego mycia rąk. 

14.  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych 

sugerujących zakażenie COVID-19 (temperatura 38 stopni lub więcej, suchy 



kaszel, katar, duszności, nagła utrata węchu lub smaku), szkoła ma obowiązek 

poinformować Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną. 

15.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu  

i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). 

16.  Podczas przerw uczniowie mogą przebywać również w klasach, które będą 

systematycznie wietrzone i nadzorowane przez nauczycieli. 

17.  Wszystkie pomieszczenia szkolne oraz plac zabaw będą systematycznie 

dezynfekowane przez pracowników szkoły. 

18.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasach i sali gimnastycznej będą 

systematycznie dezynfekowane. 

19.  Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów (zabawki itp.) 

20.  Uczniowie w miarę możliwości będą często korzystać z zajęć na świeżym 

powietrzu. 

21.  Przy szafkach w szatni może jednocześnie przebywać maksymalnie 12 

uczniów. Czynności zmiany obuwia i pozostawiania odzieży wierzchniej 

muszą być wykonywane sprawnie, bez zbędnej zwłoki. 

22.  Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie przebierają się pod nadzorem 

nauczyciela. W szatni mogą przebierać się jednocześnie maksymalnie 4 osoby. 

23.  Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w różnych salach dydaktycznych 

według regulaminu świetlicy szkolnej i zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

24.  Z biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać według zasad zawartych  

w regulaminie biblioteki. 

25.  Dostęp do wody pitnej rodzice zapewniają uczniom we własnym zakresie. 

26.  Szkoła zapewnia możliwość korzystania z posiłków. Posiłki będą wydawane  

w miejscach do tego przeznaczonych przy zachowaniu prawidłowych 

warunków sanitarno – higienicznych zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 

27.  Dopuszcza się spożywanie posiłków przyniesionych przez dzieci z domu  

w salach lekcyjnych lub na korytarzu. 

28.  Przed spożywaniem posiłków uczniowie i przedszkolaki są zobowiązani do 

umycia rąk. 

29.  Zebrania rady pedagogicznej oraz spotkania nauczycieli z rodzicami będą 

odbywać się w ustalonych w porozumieniu z dyrektorem terminach, po 

opuszczeniu szkoły przez dzieci. 

30.  W pierwszym tygodniu pracy oraz w miarę bieżących potrzeb wychowawcy 

przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat procedur sanitarno-

epidemiologicznych obowiązujących w szkole oraz zobowiążą uczniów do ich 

przestrzegania. 

31. Wychowawcy na pierwszym zebraniu uświadomią rodzicom ciążącą na nich 

odpowiedzialność za właściwe, zgodne z wytycznymi MEiN, GIS i MZ 

zachowania swoich dzieci, zarówno w szkole, jak i poza szkołą. 

32. Noszenie maseczek na terenie szkoły pozostaje do indywidualnej decyzji 



uczniów, pracowników i rodziców. Rodzice dziecka mają obowiązek 

zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i ust do ewentualnego zastosowania 

w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. 

33. Rodzic lub opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora 

szkoły o zachorowaniu na COVID-19 lub objęciu kwarantanną ucznia lub 

innego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

34. Kontakt rodziców z dyrektorem szkoły odbywał się będzie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: szkola@pspzaborow.nazwa.pl 

35. Rodzic lub opiekun, który w szczególnie ważnej sprawie musi wejść do 

budynku szkoły (np. do sekretariatu), uzgadnia z dyrektorem termin spotkania, 

zaś przekraczając strefę wspólną musi wpisać się na listę znajdującą się przy 

wejściu. 

36. Kontakt rodziców z wychowawcami będzie się odbywał w sposób ustalony na 

pierwszym zebraniu. 

37. Kontakt rodziców z innymi nauczycielami odbywał się będzie za 

pośrednictwem wychowawców, którzy ustalą termin i miejsce spotkania. 

38. Każda osoba dorosła (kurier, listonosz itp.), która w ważnej sprawie musi 

przekroczyć strefę wspólną wpisuje się na listę znajdującą się przy wejściu. 

 
Marzena Jakóbowska-Kępka 

          dyrektor szkoły 
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