
Procedura przebywania ucznia  
w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach  

w związku z COVID-19 
 

 
Przed rozpoczęciem zajęć 
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do 
prowadzenia lekcji z uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 
zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek.  
3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, 
w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia po każdych zajęciach. 
4. Jedna grupa uczniów w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej stałej sali 
lekcyjnej. 
5. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, 
wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest 
informatyka. Informatyka odbywa się w sali komputerowej. Po każdych zajęciach  
z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed wejściem do sali myją 
ręce.  
6. Przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach (korytarze szkolne danego 
piętra lub teren przyszkolny). 
 
Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach 
 
1.Środki ochrony osobistej:   
a) Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie 
nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.  
b) Na zajęciach lekcyjnych w szkole uczniowie nie korzystają z maseczek.  
c) W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń 
powinien skorzystać z maseczki.  
d) W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad  
obowiązujących w przestrzeni społecznej. 
2.Higiena i dezynfekcja rąk. 
a) Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją 
zdezynfekować ręce przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu. 
b) Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami,  
po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi 
osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, 
po zdjęciu środków ochrony osobistej,  
3.Higiena dróg oddechowych: 
a) Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem 
lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyć ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma  
4.Inne ważne zasady 
a) Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy przyborów do pisania oraz 
podręczników. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów. 
b) Własne przybory i podręczniki, w czasie zajęć  znajdują się na stoliku szkolnym ucznia, 
w tornistrze . Uczeń może przechować je we własnej szafce skrytkowej. 
c)  Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
d) W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów. 



e) Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w 
trakcie zajęć:  
- nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów,  
- zachowujemy dystans nawet przy najbliższych kolegach,  
f) Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, 
prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 
g) Nauczyciele przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 
sobą wynoszący min.1,5m. 
 
Zachowanie uczniów na przerwach 
1. Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela  
2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
3. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na 
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 
4. Na każdej przerwie należy umyć ręce. 
5. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych 
szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup. 
6. Wykonujemy polecenia nauczyciela. 
 
Zachowanie uczniów szatni 
1. Porządku w szatni pilnuje dyżurujący nauczyciel. 
2. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, dzieci wykonują 
niezbędne czynności w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 
społecznego i niezwłocznie udają sie na zajęcia. 
3. Jeżeli zajęcia kończą dwie grupy jednocześnie – żeby uniknąć tłoku w szatni pilnujemy 
zmianowości zejść do szatni, grupy schodzą co ….15 minut.  
4. Przy wchodzeniu i schodzeniu do szatni wykorzystujemy oba wejścia do szatni:  
- klasy 1-7- schody główne (przy gabinecie dyrektora) 
- klasa 8 - schody boczne ( od strony sali gimnastycznej) 
 
Wyj ścia i pobyt grupy uczniów na placu zabaw i boiskach szkolnych 
 
1  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
2. Przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom 
zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na 
obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw. 
3. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów 
sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez 
nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny.  
4 Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w salach gimnastycznych, placu zabaw 

lub świeżym powietrzu na boiskach szkolnych. 
5  W miarę możliwości prowadzi się zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni w szkole. 
6 Plac zabaw i boiska szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 
upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 
7 Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 
swobody dzieci zachowując reżim sanitarny i dystans społeczny 



8 Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy  
i gier sportowych. 
9 Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, 
koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 
przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  
10 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwi ć do nich dostęp. 
11  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć czyści 
się  lub dezynfekuje.  
12 Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez 
dyrektora są dezynfekowane. 
13 W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
14 Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci 
w grupie wychowawczej. 
15 Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 
środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 
 
Zgłaszanie i reagowanie na incydenty w grupie uczniów oraz stosowanie zabezpieczeń  
w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych 
 
W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych: 
1. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez 
dyrektora placówki - mała sala przy sali komputerowej. Po zabiegach pomieszczenie jest 
poddawane ponownej dezynfekcji. 
2. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 
dwie osoby, czyli dziecko i nauczyciel.  
3. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być 
ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę 
zakrywającą usta i nos. 
4. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 
środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 
specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, 
pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik 
papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta. 
 
 
 


