
 

Zasady bezpieczeństwa- organizacja zajęć  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątnikach. 

 

 Zasady opracowane na podstawie „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” oraz „Wytycznych przeciwepidemicznych 

GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3”.  

I. Zasady ogólne: 

1. Poniższe zasady obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Świątnikach.  

2. Do przedszkola i szkoły mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych i te, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

3. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone będzie do niezbędnego minimum i tylko 

w wyznaczonych obszarach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby postronne przebywające 

w budynkach ZSP zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, stosowania osłony ust i nosa, 

korzystania z rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk środkami znajdującymi się przy wejściu 

do budynku oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników ZSP.  

4. Dziecko zgłaszające lub przejawiające niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane 

i przekazane pod opiekę osoby wyznaczonej przez Dyrektora ZSP. W szkole wyznaczono miejsce 

izolacji, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieniu o konieczności odebrania 

dziecka i poinstruowani na temat zaleceń związanych z dalszym postępowaniem.  

5. Pomiar temperatury dokonywany będzie przez pracownika szkoły w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia: kataru, kaszlu, bólu głowy lub innych objawów zgłaszanych przez ucznia.  

II. Zasady szczegółowe- Przedszkole Publiczne w Świątnikach: 

1. Dzieci przebywają w wyznaczonej, stałej sali pod opieką tego samego opiekuna, a w przypadku 

zajęć z języka angielskiego i religii pod opieką nauczycieli tych przedmiotów.  

2. Dzieci powinny być w miarę możliwości przyprowadzane i odbierane przez tego samego 

rodzica/opiekuna -  osobę zdrową.  

3. Rodzice mogą wchodzić do szatni znajdującej się przy sali (wejścia zewnętrzne) z zachowaniem 

zasad:  

a) osoba dorosła przy wejściu do szatni dezynfekuje ręce i zasłania usta i nos, 

b) w szatni jednorazowo mogą przebywać 2 osoby dorosłe i 2-3 dzieci z zachowaniem dystansu 

społecznego, pozostali rodzice oczekują na zewnątrz, 

c) obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sali dydaktycznej.  

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola zabawek i innych przedmiotów, oprócz 

pudełek śniadaniowych i bidonów lub termosów.  

5. Dzieci będą korzystały z placu przyszkolnego i terenów zewnętrznych z zachowaniem wszystkich 

warunków bezpieczeństwa. 

 6. Z jadalni szkolnej będą korzystały jednorazowo dzieci z przedszkola, a przejście do niej będzie 

odbywało się w miarę możliwości w czasie gdy w częściach wspólnych nie przebywają uczniowie kl. 

I-III.  

7. Sale będą wietrzone regularnie ( min. 1 raz w ciągu godziny) i dezynfekowane w trakcie 

przebywania dzieci na zewnątrz lub w jadalni.  



8. W kwestii kontaktu z nauczycielami zaleca się korzystanie z e-dziennika, poczty mailowej, 

telefonów lub innych narzędzi komunikacji zdalnej.  

III. Zasady szczegółowe – Szkoła Podstawowa w Świątnikach: 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły i opuszczają ją wyznaczonym wejściem głównym – udają się do 

wyznaczonych szatni: kl. I-IV szatnia „mała”, kl. V-VIII szatnia „pod schodami”- wszyscy 

bezwzględnie wykonują plecenia nauczycieli i pracowników obsługi.  

W przypadku rodziców przyprowadzających dzieci kl. I-III obowiązują następujące zasady: 

a) dzieci powinny być w miarę możliwości przyprowadzane i odbierane przez tego samego 

rodzica/opiekuna - osobę zdrową. 

 b) rodzic/opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko może wejść do holu szkoły i przekazać 

ucznia nauczycielowi dyżurnemu lub osobie wyznaczonej, która zadba o to, aby bezpiecznie trafiło do 

swojej sali, pod opiekę wychowawcy. W przypadku odbierania dziecka ze szkoły należy podać 

nauczycielowi lub innemu wyznaczonemu pracownikowi imię i nazwisko dziecka oraz oddział 

i oczekiwać na nie w holu lub na zewnątrz. 

c) w holu może przebywać max. 3 osoby z zachowaniem dystansu społecznego i zasłoniętymi ustami 

i nosem, pozostali rodzice oczekują na zewnątrz, 

2. Po wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania lub umycia rąk. 

3. Większość lekcji ( oprócz w-f, informatyki) odbywać będzie się w tej samej sali dydaktycznej 

wyznaczonej dla danego oddziału. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości będą odbywały się na zewnątrz, obowiązuje 

jednak zakaz opuszczania terenu szkoły. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławkach 

lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. W czasie przerw uczniowie mogą pozostać w salach pod opieką nauczyciela , z którym mieli 

poprzednią lekcję, korzystać z przestrzeni wspólnych ( korytarze, hol) z zachowaniem dystansu 

społecznego, a jeśli jest to nie możliwe to bezwzględnie należy zasłonić usta i nos. Przerwy między 

lekcyjne uczniowie mogą spędzać również na zewnątrz przed budynkiem szkolnym – nie obowiązuje 

wówczas zmienianie obuwia. 

7. Zabrania się gromadzenia uczniom w toaletach szkolnych. Jednorazowo w toalecie mogą 

przebywać max. 3 osoby. 

8. Po zakończonych zajęciach uczniowie „miejscowi” bezzwłocznie opuszczają teren szkoły. 9. 

Uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w trakcie 

podróży do i ze szkoły. 

10. W kwestii kontaktu z nauczycielami zaleca się korzystanie z e-dziennika, poczty mailowej, 

telefonów lub innych narzędzi komunikacji zdalnej. 


