
ORGANIZACJA PRACY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

 SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H.SIENKIEWICZA W RZGOWIE  

 od 01.09.2021r. 

I. Organizacja pracy szkoły 

1. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele  i pracownicy szkoły. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach także inne osoby, które udają się bezpośrednio 

do sekretariatu szkoły. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji domowej. 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez rodzica/opiekuna 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby opiekunami uczniów nie były osoby po 60 

roku życia.  

6. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
7. Jeżeli uczeń będzie wykazywać objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych 

wyznaczony pracownik dokona bezdotykowego pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura 

wyniesie 38° lub więcej,  uczeń zostanie izolowany. O fakcie tym zostanie powiadomiony 

rodzic/opiekun. 

8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

9. Rodzic/opiekun przyprowadzając/odbierając dziecko może wejść wyłącznie do przestrzeni 

wspólnych znajdujących się w oszklonych przedsionkach: 

 wejścia głównego  szkoły - dla klas IV – VIII 

 wejścia bocznego przy windzie – dla klas I – III, z zachowaniem zasady – 1 

rodzic/opiekun z dzieckiem, przy czym rodzic/opiekun musi mieć zasłonięte usta i 

nos maseczką.  

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzanych lub odbieranych uczniów nie wchodzą na teren  

szkoły. 

11. Uczniowie po wejściu do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

12. Rodzic/opiekun odprowadzający/odbierający ucznia ze szkoły powinien zachować dystans 

1,5m od kolejnego opiekuna lub pracownika szkoły. 

13. Rodzic/opiekun czeka na odbiór ucznia w przestrzeni wspólnej lub przed wejściem 

bocznym do budynku szkoły. 

14. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się: 

 o godz. 8.00 – klasy IV – VIII 

 o godz. 8.15 – klasa I – III 

15. Uczniowie, z wyjątkiem tych zapisanych do świetlicy schodzą się do szkoły w 

następujących godzinach: 

 7.45 – 8.00 klasy IV – VIII – wejście główne  

 8.00 – 8.15 klasy I – III – wejście boczne przy windzie 

16. Uczniowie przychodzący do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy windzie. 

17. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w formie stacjonarnej zgodnie 



klasowymi planami lekcji. 

18. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym lub w  

wyznaczonej części korytarzy szkolnych i korzystać z wyznaczonych toalet: 

 klasy I.II,III,IV,V,VIb – korytarz na I piętrze wraz  z toaletami 

 klasy VIa-VIIA, VIIb, VIII – korytarz na II piętrze wraz  z toaletami 

19. Przerwy międzylekcyjne regulowane dzwonkiem dotyczą wyłącznie klas IV – VIII. 

20. Uczniom klas I – III przerwy wyznaczają nauczyciele prowadzący zajęcia. 

21. Uczniowie klas I – III przed lekcjami i podczas przerw pozostają pod opieką swoich 

wychowawców lub nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach. 

22. Uczniowie klas IV – VIII przed lekcjami i podczas przerw pozostają pod opieką 

wyznaczonych nauczycieli dyżurujących. 

23. W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych uczniowie  przerwy spędzają na 

świeżym powietrzu. 

24. W trakcie przerw sale lekcyjne są wietrzone. 

25.  Spożywanie obiadów w stołówce szkolnej odbywać się będzie: 

 o godz.11.30 – klasy IV-VI 

 o godz. 11.45 – klasy I – III 

 o godz. 12.30 – klasy VII - VIII 

26. Zasady korzystania z szatni, świetlicy i biblioteki szkolnej określają odrębne regulaminy. 

27. Uczniowie mają zajęcia głównie w swoich klasach. 

28. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

29. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych – nie 

pożyczają ich. 

30. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przestrzegają ogólnych zasad higieny:  

 Dystanszachowanie minimalnej odległości pomiędzy osobami:1,5 metra, 

 Higienaczęste mycie rąk(lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Maseczkaobowiązkowe noszenie w przestrzeniach wspólnych (korytarze, 

łazienki) 

31. Na zajęciach wychowania fizycznego ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

II. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

choroby Covid-19 

1. Uczeń, u którego w ciągu dnia stwierdzono pojawienie się objawów wskazujących na 

infekcję górnych dróg oddechowych (duszność, kaszel, gorączka) bezzwłocznie zostaje 

odizolowane w Izolatorium -  (gabinet higienistki), a o tym fakcie zostają powiadomieni 

rodzice/opiekunowie. 

2. Uczeń pozostaje w Izolatorium pod opieką pracownika szkoły do momentu odbioru go przez 

rodzica/opiekuna. 

3. Rodzice/opiekunowie po otrzymaniu informacji o umieszczeniu ucznia w Izolatorium 

powinni niezwłocznie zgłosić się po jego odbiór. 

4. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia ucznia wezwane będzie pogotowie 

ratunkowe. 

 



III. Obowiązki rodziców/opiekunów 

1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w 

okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej im H. Sienkiewicza w 

Rzgowie i ich przestrzegania. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów telefonów, 

odbierania telefonów z przedszkola lub pilnego oddzwaniania. 

3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w  

w przestrzeni wspólnej szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

4. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i 

ust. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

5. Zgłaszania w szkole  zmiany sytuacji zdrowotnej w rodzinie ( osoba na kwarantannie, 

izolacji domowej, kontakt z osobą zarażoną). 

6. Stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do 

instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. 

 

IV. Kontakt: 

                                  tel. 63 241 99 71 

                e-mail : sprzgow@interia 

                http://www.zsprzgow.wiks.pl/ 
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