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Szanowni Państwo 

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 przekazuję 

do zapoznania najważniejsze zagadnienia z procedur bezpieczeństwa na czas 

pobytu uczniów w szkole. Proszę o zapoznanie.  

Pozdrawiam 

Bogumił Pałczak 

Dyrektor 

 

 

 

I  Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć                 

w szkole. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do wyznaczonego 

przez pracownika szkoły miejsca, zachowując zasady: 

 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez 

pracowników szkoły, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  
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3. Uczniowie wchodzą do budynku w miejscu wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły wg opracowanego grafiku. 

 4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Wejście rodzica na teren budynku będzie wiązało się                               

z koniecznością zmierzenia temperatury, zasłonięciem nosa i ust maseczką 

oraz dezynfekcją rąk. 

5. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, 

nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się 

kontaktować ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: 

sekretariat@zsplesznowola.pl, 22 757 93 53, 517-798-272, pielęgniarka 

szkolna- 517- 908- 674.  

Wskazane jest dodanie do książki kontaktów w telefonie komórkowym numeru 

do szkoły. 

6. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły 

umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę 

komunikacji. 

7. Rodzic jest zobowiązany wyposażyć dziecko w butelkę wody pitnej, 2 

śniadanie i podwieczorek. 

8. Droga do /ze szkoły: 

a) w drodze do/ze szkoły zaleca się korzystanie z własnego transportu 

(samochód, rower, spacer). 

mailto:sekretariat@zsplesznowola.pl
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b) w przypadku korzystania z autobusów szkolnych wprowadza się obowiązek 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk. 

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: 

Szatnia: 

1. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie 

potrzebne rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia. 

2.  Po skorzystaniu uczniów z szatni/szafek uczniowskich woźna zamyka 

szatnię. Wejście do pomieszczeń umożliwione będzie po skończeniu 

zajęć zgodnie z planem lekcji danej klasy. 

Korytarze: 

1. Nauczyciele i uczniowie przebywający w częściach wspólnych budynku 

(korytarze, toalety, szatnie, pokój nauczycielski) są zobowiązani do 

stosowania osłony ust i nosa (maseczek/przyłbic). 

2. Zakazuje się uczniom przesiadywania na podłodze w holach i korytarzach 

szkolnych. 

Sale lekcyjne, świetlicowe 

1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze 

ucznia. 

2. Nauczyciele rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 zobowiązani są do 

przyjścia do pracy na godzinę 7.40. Ich zadaniem będzie kierowanie uczniów 

do sal lekcyjnych w celu uniknięcia gromadzenia się na korytarzach. 

Zajęcia świetlicowe  
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1. W czasie pandemii Covid-19, świetlica szkolna przeznaczona jest dla 

uczniów  klas 1- 4. 

2. Ze względu na zagrożenie w czasie pandemii Covid-19 sugeruje się jak 

najkrótszy pobyt ucznia  w świetlicy. 

3. W  świetlicy klas 4   mogą przebywać uczniowie klas 5-8  nieuczęszczający 

na lekcje  etyki, religii, wdż oraz  uczniowie niećwiczący na lekcjach 

wychowania fizycznego. 

Kuchnia/jadalnia 

1. Na czas pandemii wprowadza się obiady jednodaniowe. Szczegółowe 

informacje będą zamieszczone w w/w dokumencie. 

2. Zapisy na posiłki odbywać się będą drogą elektroniczną: 

intendent@zsplesznowola.pl 

II  Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby 

pozostającej pod opieką szkoły. 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takie jak 

(duszności, kaszel, katar, gorączkę i inne objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych):  

a. jest ono niezwłocznie odizolowane od grupy przez pielęgniarkę, 

nauczyciela lub pomoc nauczyciela i odprowadzone do 

IZOLATORIUM ( nr tel do pielęgniarki szkolnej: 517-908-674); 

b. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Rodzic powinien poinformować w jakim czasie dziecko zostanie 

odebrane. 

c. rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w ciągu godziny, max. 

2 godzin. 
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2. W przypadku zignorowania prośby o odbiór dziecka z podejrzeniem objawów 

chorobowych, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję. 

3. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z najbliższego wejścia znajdującego 

się przy IZOLATORIUM. Dziecko doprowadzone jest do rodzica przez 

pracownika, który pozostawał z nim w izolacji. 
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