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Zasady bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19  

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego  

w Głogowie  

w roku szkolnym 2020/2021 

Wprowadza się określone procedury w celu bezpiecznego funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie w czasie epidemii COVID -

19, które zobowiązane są stosować wszystkie strony: nauczyciele, pracownicy szkoły, 

rodzice-opiekunowie, uczniowie.  

Podstawa prawna: 

•art. 10 ust. 1 pkt 1  i art. 68 ust. 1 pkt 6  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 910), 

• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia 

 i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej 

u.p.i.s., 

• zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  u.p.i.s. 

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. Taka sama zasada obowiązuje wszystkich pracowników 

szkoły. 

Podstawowe zasady 

1. Pracownicy i dzieci bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki 

i w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce, zgodnie 

z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce. Pracownicy 

przed wejściem do szkoły mierzą temperaturę ciała.  

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest automatyczny dozownik z  płynem  

do dezynfekcji rąk z nakazem dla wszystkich dorosłych oraz dzieci do korzystania  

z niego.   

3. Pracownicy są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej, maseczki lub przyłbice. 

4. Pracownicy i uczniowie zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego. 

5. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej w przydzielonych grupach. 

Bezwzględnie obowiązuje podział godzinowy. 
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Harmonogram wydawania posiłków w stołówce szkolnej. 

10
35

 – 10
50

 Przerwa zupowa - Uczniowie klas I-III 

11
20

-11
35 Uczniowie klas I-III nieuczęszczający do świetlicy 

11
35

 - 11
55 Uczniowie klas IV, V, VI 

12
40

 - 13
00 Uczniowie klas VII, VIII 

13
00

 - 13
45 Uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej. 

 

6. Jednorazowo w stołówce szkolnej może przebywać 80 dzieci. Przy stoliku może 

siedzieć maksymalnie 2 uczniów. Zaleca się nie prowadzenia rozmów w czasie 

spożywania posiłków. 

7. Sale lekcyjne są przygotowane zgodnie z wytycznymi GIS.  

8. Zajęcia odbywają się w miarę możliwości przy otwartych oknach, wietrzenie sal jest 

obowiązkowe po każdej lekcji. 

9. Uczniowie klas IV – VIII mają obowiązek posiadać maseczkę, którą obowiązkowo 

zakładają podczas przemieszczania się w szkole i w sytuacjach wskazanych przez 

nauczyciela. 

10. Każdy rodzic/ opiekun musi podać do 2 września, do wychowawcy klasy, numer 

telefonu, który będzie bezwzględnie przez niego odbierany.  

11. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami jest e-dziennik Vulcan 

lub telefon 76/ 834 72 95. 

12. Rodzice w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu z dyrektorem lub administracją 

szkoły, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy: sekretariat@sp14.glogow.pl,  

w celu ustalenia dalszego postępowania. 

13. Jeżeli rodzic chce skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem, wychowawcą, 

nauczycielem, pedagogiem, ustala spotkanie poprzez e-dziennik lub telefonicznie. 

14. Rodzic/ opiekun ucznia klasy pierwszej przez okres dwóch pierwszych tygodni 

września może wejść na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego,   

z zachowaniem zasady dystansu społecznego oraz jeden rodzic z dzieckiem. Rodzic  

i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. 

15. Rodzic/ opiekun ucznia klas starszych doprowadza dziecko do wejścia głównego 

szkoły. 

16. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku 

występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce  

w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.  

17. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, 

wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane. 
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18. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne  

do zajęć, w których uczeń bierze udział, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest  

do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.  

 

Procedura korzystania z szafek i szatni 

19. Dostęp do szafek mają i korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

20. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w swoich szafkach lub 

wyznaczonej szatni po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. 

Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. We wrześniu w bezdeszczowe dni 

uczeń może nie zmieniać obuwia, o ile to w którym przyszedł jest na jasnej 

podeszwie. 

21. Uczniowie przy szafkach lub w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu 

pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. 

22. Przebywając przy szafkach, uczniowie obowiązani są do unikania gromadzenia się. 

23. Uczeń nie podchodzi do szafki, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia. 

24. Uczniowie oczekujący na dojście do szafki zachowują między sobą dystans. 

25. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych przy szafkach. 

26. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

27. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  

miejscu. 

28. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie 

także korzystają z szafek lub szatni  przestrzegając powyższych zasad. 

 

NAUCZYCIELE 

29. Na korytarzu, w szatni w kontakcie z uczniami lub pracownikami szkoły zasłaniają 

usta i nos. 

30. Zadbają, aby podczas zajęć w sali były otwarte okna. 

31. W każdej sali do dyspozycji ucznia i nauczyciela są środki do dezynfekcji. 

32. W przypadku stwierdzenia prze nauczyciela, złego samopoczucia ucznia bezwzględnie 

musi on zostać odizolowany od pozostałych uczniów w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym, pod opieką osoby dorosłej wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

Uczeń przebywa tam do czasu odebrania przez rodzica. Osoby przebywające w 
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izolatorium bezwzględnie osłaniają twarz, zakładają rękawiczki oraz utrzymują 

odległość min. 1,5 metra od chorego dziecka. 

33. Należy dopilnować, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze szkolnego podwórka. 

34. Regularnie należy przypominać uczniom o podstawowych  zasadach higieny. 

Podkreślać, że powinno unikać się dotykania oczu, nosa i ust oraz odpowiednio 

zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. 

35. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są dla pracowników 

i uczniów plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

36. Zajęcia wychowania fizycznego oraz inne o charakterze sportowym odbywają się 

głównie na świeżym powietrzu. 

37. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły również w czasie przerw.  

38. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ 

39. W bibliotece szkolnej obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego.   

W wypożyczalni może przebywać jednocześnie sześcioro uczniów. 

40. Książki i inne materiały wydaje się bezpośrednio osobie wypożyczającej. 

41. Zdane przez uczniów i nauczycieli książki oraz inne materiały, nauczyciel odkłada  

w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie ustawia na półce 

zgodnie z pierwotnym ich układem. 

UCZNIOWIE 

42. Uczniowie przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz 

starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach 

wspólnych, korytarzach, bibliotece, stołówce szkolnej, w świetlicy. 

43. Podczas przemieszczania się w budynku szkoły uczniowie klas IV – VIII osłaniają 

twarz, podobnie na polecenie nauczyciela. Wskazane jest osłanianie twarzy  

do momentu zajęcia miejsca w ławce. 

44. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych muszą siedzieć w ławce z tym samym uczniem. 
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45. Do 18 września 2020r. nauczyciele wychowawcy i nauczyciele przedmiotów 

rozpoznają stan psychiczny swoich podopiecznych po długoterminowej izolacji  

w domu oraz stopień wiedzy i umiejętności po nauczaniu  zdalnym. 

46.  W tym czasie nie będzie sprawdzianów, kartkówek, odpytywań na ocenę, jest to czas 

na odbudowanie relacji w grupie rówieśniczej i z nauczycielami. 

47. Wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek i przedmiotów z domu, z wyjątkiem 

podręczników, przyborów szkolnych, które nie mogą być udostępniane innym 

dzieciom.  

 

RODZICE 

48. Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie 

rodzic/opiekun prawny. 

49. Rodzic w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły składa oświadczenie  

u wychowawcy klasy o sposobie odbioru dziecka oraz podaje pilny telefon 

kontaktowy. 

50. W uzasadnionych sytuacjach rodzice mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły, 

przebywać tam może tylko jeden rodzic, przy rygorystycznym zachowaniu środków 

ostrożności, w maseczce.  

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, NAUCZYCIELE 

51. Podczas kontaktu z rodzicami wskazane jest zasłanianie twarz maseczką lub przyłbicą 

oraz zachowanie minimalnego dystansu 1,5 metra. 

52. Pracownicy administracji i obsługi pracują wg ustalonego grafiku. 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI 

 

53. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd. 

54. Dezynfekują toalety – po każdej przerwie oraz po każdym dniu pracy szkoły. 

55. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych. 

56. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę. 

57. Po każdym dniu myją detergentem i dezynfekują: ciągi komunikacyjne, poręcze, 

włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe  

do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją  

i dezynfekują sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę. 
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POMIESZCZENIA  

58. Szkoła jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki w tym płyn do 

dezynfekcji umieszczony w widocznych miejscach: przy wejściu do szkoły, przed 

stołówką szkolną i w salach lekcyjnych. Systematyczne i wielokrotne dezynfekowanie 

rąk jest konieczne. 

59. W szkole wydzielone jest pomieszczenie - Izolatorium wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący. 

60. Zapewniono środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 

61. Zaopatrzono pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki lub przyłbice. 

62. Każde pomieszczenie jest dezynfekowane po opuszczeniu go przez uczniów.  

63. Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałych pomieszczeniach bez mieszania grup. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI COVID – 19 

W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów, w tym temperatury 

powyżej 38ºC: 

1. Nauczyciel w trybie pilnym zawiadamia sekretariat i dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji i izoluje dziecko, do czasu przyjścia wyznaczonej osoby. Dziecko zabierane 

jest do Izolatorium, gdzie oczekuje na rodzica/prawnego opiekuna.  

2. Wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub 

maseczkę, rękawiczki i odprowadza dziecko do Izolatorium. 

3. Wyznaczony pracownik zapewnia opiekę dziecku utrzymując obowiązujący dystans. 

4.  Nauczyciel telefonicznie informuje rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji  

i zobowiązuje do natychmiastowego odbioru dziecka i niezwłocznego udania się  

do lekarza. 

5. Wyznaczonymi przez dyrektora szkoły pracownikami, którzy odprowadzają dziecko 

do Izolatorium są pedagodzy szkolni. W przypadku ich nieobecności może być to 

każdy pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora. 

6. Izolatorium zlokalizowane jest przy wejściu E ( portiernia) i wyposażone jest w 

niezbędne środki zabezpieczające tj. płyn dezynfekujący, maseczkę, przyłbicę, 

jednorazowe rękawiczki, fartuch.  

W przypadku zauważenia u pracownika niepokojących objawów, w tym temperatury 

powyżej 38ºC: 

7. Jeżeli pracownik źle poczuł się na terenie szkoły natychmiast odsyłany jest do domu  

i zobowiązany do kontaktu z lekarzem POZ. 
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8. W przypadku złego samopoczucia stwierdzonego w domu, pracownik nie ma prawa 

bez kontaktu z lekarzem przyjść do szkoły. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Dalsze działania 

1. Dyrektor niezwłocznie powiadamia stację sanitarno– epidemiologiczną, 

przekazując wszystkie niezbędne dane.  

2. Dyrektor podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym 

inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno– epidemiologiczną.  

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021 

W szkole opracowany jest tygodniowy plan lekcji, według którego odbywać się będą zajęcia 

stacjonarne. 

1. Podczas zajęć z uczniami każdy nauczyciel zobowiązany jest do znajomości obsługi 

dziennika elektronicznego Vulcan. Podczas nauczania mieszanego – hybrydowego czy 

zdalnego nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami, korzysta z zasobów Internetu oraz 

wykazuje się znajomością TIK.  

2. Podczas pobytu w szkole w systemie pracy stacjonarnej czy mieszanej obowiązują 

wszystkich uczniów, pracowników szkoły, rodziców/opiekunów prawnych uczniów 

opracowane powyżej procedury i zasady. 

3. W sytuacji realnego zagrożenia uczniów i pracowników szkoły zarażeniem wirusem 

COVID - 19 uczniowie przechodzą w rytm pracy zdalnej w domu. Decyzję tę podejmuje 

Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem 

prowadzącym. 

4. Nauczanie zdalne będzie przebiegało zgodnie z ustalonym planem zajęć. Nauczyciele 

klas pierwszych wykonują swoją pracę w szkole, o ile nie będą zmuszeni przebywać  

na kwarantannie, o czym stanowią osobne przepisy. Każdy nauczyciel ma przydzielone  

w szkole stanowisko pracy wraz z komputerem. 

5. Nauczanie mieszane - hybrydowe zakłada pracę wszystkich nauczycieli w szkole. 

Uczniowie klas 1 - 3 oraz klas 7 - 8 przychodzą do szkoły w trybie stacjonarnym. 

Natomiast uczniowie klas 4 – 6 będą uczyli się zdalnie. 
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6. Czas pracy nauczyciela i ucznia jest organizowany zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji. 

7. Świetlica realizuje  zadania opiekuńczo-wychowawcze z uczniami odbywającymi 

aktualnie zajęcia stacjonarnie. 

8. Nauczyciel realizuje swoje zadania, także zdalne w szkole, w ramach swojego planu lekcji 

i realizowanego pensum. 

9. Przydzielone dodatkowe godziny na wsparcie dla uczniów, w tym koła zainteresowań, 

zajęcia specjalistyczne, sportowe, wyrównawcze, odbywają się w szkole zgodnie  

z ustalonym grafikiem. 

10. Jednostka lekcyjna trwa  45 minut. 

11. Nauczyciel prowadzi indywidualne konsultacje on-line dla uczniów w razie potrzeb. 

 

KLASY VIII 

Szczególną opieką dydaktyczną i wychowawczą, w tym konsultacjami zbiorowymi  

i indywidualnymi objęci będą uczniowie klas 8. Zajęcia przygotowujące do egzaminu  

z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego będą odbywały się nieprzerwanie, 

stacjonarnie w szkole w grupach maksymalnie po 14 uczniów.  

 

NAUCZANIE ZDALNE W Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci  organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole w godzinach swojej pracy, które są dostosowane do nauczania zdalnego. 

Zadania są realizowane  poprzez: 

a. porady on-line, zgodnie z przyjętym grafikiem  

b. konsultacje stacjonarne, po wcześniejszym umówieniu ucznia, 

c. realizację stacjonarną przydzielonych uczniom zajęć indywidualnych i grupowych  

po zakończeniu przez uczniów lekcji, 

d. prowadzenie warsztatów w małych grupach na terenie szkoły. 

 

 

Powyższe procedury mogą ulegać zmianom, zależnym od sytuacji epidemicznej 

na terenie miasta Głogowa i  powiatu głogowskiego.  

 


