
 

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 12 /2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie  

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 264 W WARSZAWIE  

W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM SARS-COV-2. 

 

§ 1 

 

1. „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie w okresie ogłoszonego 

stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”, zwane 

dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii 

przez organy nadrzędne. 

2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 

przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

COVID-19. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej  

nr 264 w Warszawie niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców oraz prawnych 

opiekunów uczniów, uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

4. Za  stosowanie w placówce niniejszych zasad odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej  

nr 264 w Warszawie. 

§ 2 

 

1. W okresie ogłoszonej epidemii szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30. 

2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych 

od rodziców.  

3. Szkoła organizuje konsultacje stacjonarne dla uczniów wg ustalonego harmonogramu. 

4. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne prowadzi się zdalnie. 

5. Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z uczniem z orzeczeniem  

o wspomaganiu pracy przez nauczyciela za zgodą rodziców mogą odbywać się 

stacjonarnie po ustaleniu przez nauczyciela harmonogramu takich zajęć. Zajęcia te mogą 

odbywać się od poniedziałku do czwartku. 

6. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi harmonogram zajęć wymienionych w p.12, a dyrektor 

ustala salę dla nauczyciela do pracy z uczniem. Zastrzega się, że w przypadku braku 

pomieszczeń w szkole zajęcia stacjonarne nie będą mogły się odbywać. 

7. Zajęcia  dydaktyczne dla uczniów klas 1-3 prowadzi się zdalnie. 

8. Liczba uczniów na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, konsultacjach  może 

maksymalnie wynosić 12 osób, przy czym minimalna przestrzeń w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i nauczyciela.  

9. W szczególnych przypadkach liczba uczniów w grupie może być zwiększona o 2 dzieci,  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.  

 

 

 

 

 



 

 

10. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba 

uczniów będzie mniejsza: gabinet logopedy - 1 uczeń, gabinet terapeuty pedagogicznego 

- 3 dzieci, gabinet pedagoga - 1 uczeń, biblioteka/czytelnia szkolna -2 uczniów. 

11. W związku z  metrażem pomieszczeń szkolnych  i obowiązkiem przestrzegania wytycznych 

GIS grupy na konsultacjach mogą liczyć maksymalnie 9 osób. 

12. W przypadku nieobecności  nauczycieli przydzielonych do danej grupy  wychowawczej 

dyrektor szkoły może ograniczyć liczbę uczniów przyjmowanych do grupy w świetlicy 

szkolnej,  zapewniając w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu 

ochrony zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19, służby 

mundurowej lub skrócić czas pracy. 

13. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pierwszeństwo 

przyjęcia do szkoły  mają dzieci rodziców obojga pracujących, którzy nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym dzieci rodziców samotnie wychowujących 

dziecko. 

14. Wskazane jest, aby dzieci mające zapewnioną opiekę, a także te, których rodzice  

wykonują pracę zdalną, pozostały w domu. 

15. Jeśli liczba chętnych przekracza liczbę miejsc w danej grupie na zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze, tworzona jest druga grupa. 

16. W przypadku nieobecności nauczycieli na konsultacjach z powodu choroby lub 

kwarantanny dyrektor szkoły w miarę możliwości zabezpieczy możliwość uzupełnienia 

kadry pedagogicznej. 

17. Konsultacje dla uczniów  są dobrowolne, odbywać się będą indywidualnie lub w grupach 

według ustaleń z nauczycielami. 

18. Konsultacje dla uczniów klas 8 odbywają się w dniach od 25 maja do 9 czerwca włącznie 

we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 14.00. Konsultacje odbywać się będą  

w wyznaczonych salach. 

19. Konsultacje dla uczniów pozostałych klas będą mogły odbywać się stacjonarnie od  dnia  

1 czerwca w piątki: kl. 1-3 w godzinach 10.00 - 12.00, kl. 4 – 8  w godzinach 10.00 – 14.00 

w wyznaczonych salach podanych przez nauczycieli. 

20. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniowie zgłaszają się  do szkoły w godzinach 7.00-

9.00  w określonych ściśle odstępach czasowych, zachowując procedury bezpieczeństwa.  

21. Na konsultacje  uczniów  zgłaszają rodzice do nauczyciela przedmiotu i wychowawcy do 

godziny 16.00, najpóźniej dzień  przed wyznaczonym dniem konsultacji  

w harmonogramie. Zgłoszenia dokonuje się  poprzez  wiadomości w e-dzienniku podając 

nauczycielowi temat konsultacji. W przypadku uczniów, którzy proszą o  wyjaśnienie tego 

samego tematu nauczyciel może przyjąć grupę uczniów, która nie może przekroczyć   

9 osób.  

22. Nauczyciel dokumentuje zgłoszenie na konsultacje stacjonarne wg załącznika nr 9 - 

REJESTR UCZNIÓW NA KONSULTACJE STACJONARNE. 

23. Nauczyciele  w dniu odbywania się konsultacji składają rano w sekretariacie sporządzony 

rejestr  uczniów, którzy będą brać udział w konsultacjach stacjonarnych.  

24. Nauczyciel może przesłać do sekretariatu szkoły sporządzony rejestr w celu 

wydrukowania go.  Adres mailowy: sp264@edu.um.warszawa.pl 

25. Przybycie ucznia na konsultacje pracownik szkoły odnotowuje w rubryce  

obecny/nieobecny w załączniku nr 9. 

 



 

26. Uczniów na konsultacje przyjmuje się według kolejności zgłoszeń. 

27. Nauczyciel podaje uczniowi konkretną godzinę konsultacji, na którą uczeń ma  zgłosić się 

do szkoły, uwzględniając  przerwę na dezynfekcję powierzchni płaskich (ławka, krzesła, 

klamki) w sali przed wejściem kolejnego ucznia lub grupy uczniów. 

28. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest 

poinformować o tym nauczyciela, aby z konsultacji mógł skorzystać inny uczeń. 

29. Uczniowie przychodzący na konsultacje  nie gromadzą się w grupach na korytarzach 

szkolnych. 

30. Na konsultacje uczniowie zgłaszają się na określoną godzinę, w przypadku potrzeby 

oczekiwania  na wejście do sali, przebywają na korytarzu  z zachowaniem odległości 2m.   

31. Nauczyciel, wychowawca świetlicy organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. Na korytarzu szkolnym podczas przerw może przebywać jedna 

grupa.  

32. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem,  rodzice zobowiązani są do 

zachowania  odstępu, co najmniej 2 m.  

33. Uczniowie klas 1-3 zostawiają okrycia wierzchnie i buty w wyznaczonych boksach szatni. 

W szatni  wykorzystuje się co drugi boks. 

34. Uczniowie klas 4-8 wchodzą bezpośrednio na konsultacje do podanych przez nauczycieli 

sal.  

35. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

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

stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, torbie. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

37. Zaleca się, aby dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych pozostawiały 

podpisane przybory szkolne na swojej ławce w opakowaniu. 

38. Uczniowi nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu. 

39. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  

40. Bibliotekarz szkolny wyznaczy miejsce do składowania zwracanych książek i oznaczy datę, 

w której zostały przyjęte. 

 

§ 3 

 

1.  Ustala się główne wejście do placówki od ul. Skorochód-Majewskiego 17 - WEJŚCIE nr 1  

i WEJŚCIE nr 2. WYJŚCIE ze szkoły będzie od strony ulicy Siemieńskiego. 

2. W szkole wydziela się   strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich, w częściach wspólnych 

placówki. 

3. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla uczniów i pracowników 

szkoły jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub z upoważnionym pracownikiem 

szkoły, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

4. Uczniowie  do szkoły wchodzą w maseczkach i korzystają z nich podczas przejść do sal, do 

łazienki, do szatni, w bliskim kontakcie z nauczycielem lub pracownikiem szkoły.  

W momencie wejścia do sali i zajęcia miejsca uczniowie  zwolnieni są z obowiązku noszenia 

maseczki. 

 

 



 

 

5. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają 

obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji 

konieczności bezpośredniego kontaktu z uczniem lub innym pracownikiem. 

6. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem 

udostępnionym w wejściu do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek 

jednorazowych. 

7. Pracownicy szkoły  będą poddani kontroli temperatury ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego, gdy zajdzie taka potrzeba, za zgodą pracownika. 

8. W czasie pobytu ucznia w szkole temperatura jest mierzona, gdy zajdzie taka potrzeba, za 

zgodą rodzica, wg instrukcji w załączniku nr 4. 

9. Pielęgniarka szkolna lub upoważniony pracownik dokonując pomiaru temperatury 

zobowiązani są do stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy i rękawiczek oraz   

dezynfekowania termometru  po użyciu w danej grupie.  

10. Wobec osoby, u której podczas dwukrotnego pomiaru termometr wskaże temperaturę 

równą lub wyższą niż 37°C, zastosowana zostanie „Procedura postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”. 

11. Aby zapewnić uczniowi odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien 

na bieżąco przekazywać dyrektorowi lub innemu pracownikowi istotne informacje  

o  stanie zdrowia dziecka i jego domowników. 

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

uczniowi  nie wolno przyjść do szkoły (dziecko również powinno przebywać w domu  

na kwarantannie), a uczeń nie może skorzystać z zajęć opiekuńczych, dydaktycznych czy 

konsultacji w siedzibie szkoły. 

13. Uczeń nie może brać udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, 

konsultacjach jeśli występuje jeden z następujących stanów: 

 dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, 

 pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie. 

14. W miarę możliwości uczniowie klas 1-3 powinni być odprowadzani i odbierani  

ze szkoły  przez tę samą, zdrową osobę dorosłą. 

15. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum 

czasu koniecznego do przygotowania dziecka do przejścia do wskazanych sal, nie wolno 

prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie szkoły. Osoba ta 

obowiązana jest opuścić szkołę  bez zbędnej zwłoki. 

16. Na tablicy ogłoszeń przy wejściach umieszczone są numery telefonów do organu  

prowadzącego szkołę, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału   zakaźnego 

szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie  placówki.  

17. Od dnia 25 maja br. do odwołania w szkole nie organizuje się żadnych imprez 

okolicznościowych. 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń szkolnych, boiska oraz sprzętów znajdujących się  

w szkole;  



 

2) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa  

w wejściach do budynków, na korytarzach, w salach zajęć oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków;  

3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz dostępne rękawiczki  

i maseczki ochronne oraz przyłbice dla pracowników mających kontakty z osobami 

trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami; 

4) specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

5) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje stosowania środków  

do dezynfekcji rąk, instrukcję noszenia maseczek, ściągania rękawiczek  umieszczone  

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem;  

6) pomieszczenie do izolacji osoby (II piętro, sala 58), u której stwierdzono objawy 

chorobowe, zaopatrzone  jest  w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn  

do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);  

7) procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u ucznia lub 

pracownika.  

 

2. Dyrektor w szczególności:  

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami;  

2) dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie, nie było zabawek i innych 

przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować;  

3) komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach 

dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów;  

4) kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia  

u dziecka choroby COVID-19;  

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub 

pracownika;  

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;  

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;  

8) zapewnia organizację pracy szkoły, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej 

sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie; 

9) gromadzi codziennie imienne listy obecności wszystkich osób przebywających  

na terenie szkoły. 

 

§ 5 

 

1.   Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów  

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2.   Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:  

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund 

mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

2) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;  

 

 



 

 

3) dezynfekować ręce po wejściu do budynku (w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa), 

zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;  

4) dezynfekować ręce przed i po kontakcie z dziećmi, po kontakcie z zanieczyszczonymi 

powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej; 

5) informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach 

chorobowych zaobserwowanych u uczniów;  

6) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;  

7) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem;  

8) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, 

zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia; 

     9)    nadzorować stosowanie przez rodziców, uczniów i osoby trzecie wchodzące do szkoły  

            obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 

     10)   nie nosić biżuterii poniżej łokcia, która utrudnia dokładną dezynfekcję rąk.  

 

3.   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.            

                  

4.   Pracownicy obsługi   w szczególności:  

1) każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, myją 

z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie 

kontaktowe;  

2) myją i dezynfekują powierzchnie płaskie (ławki, krzesła), przy których siedzą uczniowie, 

zanim skorzysta z nich kolejny uczeń korzystający z  konsultacji i zajęć. 

3) myją i dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

4) myją i dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi 

wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);  

5) myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i 

pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

6) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani 

innych pracowników na wdychanie oparów;  

7) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  

8) myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie                      

z nich chciało skorzystać kolejne dziecko /raz na godzinę, w miarę potrzeb/; 

9) po każdych zajęciach w sali gimnastycznej myją i dezynfekują  sprzęt sportowy oraz  

podłogę; 

10) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich 

nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;  

11) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Wyznaczone osoby z obsługi szkoły w szczególności: 

1) dozorca utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły; 

2) dozorca lub wyznaczona osoba z obsługi  dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej  

i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu 

większej (kilkuosobowej) grupy osób; 

3) dozorca  regularnie dezynfekuje sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć; 

4) nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły 

obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 

5) monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci 

w strefie dla nich przeznaczonej; 

6) utrzymują w czystości i dezynfekują na koniec każdego dnia furtki wejściowe  

na wygrodzone boisko.  

 

6. Nauczyciele w szczególności:   

1) monitorują warunki do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,  konsultacji – 

liczba uczniów zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, 

dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp;  

2) monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do szkoły 

zabawek i przedmiotów zabranych z domu; 

3) przeprowadzają  pokaz właściwego mycia rąk oraz przypominają o sposobie mycia          

        rąk; 

4) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed   

        jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;  

5) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest  

to konieczne także w czasie zajęć;  

6) prowadzą zabawy ruchowe  przy otwartych oknach;  

7) przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z boiska szkolnego i przestrzeni 

wspólnych , w tym szatni i korytarzy; 

8) dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi   

dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na boisku;  

9) nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między uczniami;  

10) zachowują w kontaktach z uczniami i innymi pracownikami  dystans 1,5 m; 

11) informują dzieci i młodzież o konieczności zasłaniania ust i nosa dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych wg wytycznych GIS; 

12) prowadzą listę obecności wszystkich osób przebywających pod opieką,  

na  konsultacjach, wchodzących do sali i wychodzących z sali; 

13) nie korzystają z telefonów komórkowych podczas prowadzenia zajęć z uczniami. 

 

§ 6 

 

1. Rodzic poprzez wypełnienie ankiety deklaruje udział ucznia w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych w szkole, podając godzinę przyprowadzenia dziecka i odbioru. 

2. Pierwszego dnia przyjęcia dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Rodzic  

zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o zdrowiu dziecka  

i przestrzeganiu procedur – załącznik nr 5. 

 



 

 

3. Rodzic przyprowadza dziecko z  klas 1-3  do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

w godzinach od 7.00 do 9.00 w odstępach czasowych.  

4. Rodzic odbiera dziecko o godzinie wskazanej w deklaracji. 

5. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci klas 1-3 na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika (dozorcę/woźną/szatniarkę). 

6. Proces wchodzenia i wychodzenia uczniów  na konsultacje, zajęcia rewalidacyjne lub  

z nauczycielem wspomagającym jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika 

(dozorcę/woźną/szatniarkę). 

7. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi lub uczniów – 

czekają oni  przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika 

obsługi, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m oraz w maseczce lub innej formie 

zakrywania ust i nosa. 

8.  Pod nadzorem pracownika dziecko rozbiera się w wyznaczonym miejscu, dezynfekuje ręce 

i udaje się do swojej sali. 

9. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego ucznia od rodziców, 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, 

pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej 

sytuacji. 

10. Dyrektor lub osoba go zastępująca - nauczyciel danej grupy przeprowadza rozmowę   

z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu 

lub nie dziecka do szkoły. 

11. W przypadku pozostawienia ucznia i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic 

jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka  

i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji 

zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.  

12. Odbiór dziecka ze szkoły następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby 

upoważnionej, imienia  i nazwiska ucznia pracownikowi dyżurującemu przy głównych 

drzwiach wejściowych do budynku. Wyznaczony pracownik przekazuje dziecko osobie 

odbierającej, w wyznaczonej do tego  strefie. 

13.  W przypadku, gdy dzieci przebywają na boisku, odbiór dziecka odbywa się w wyznaczonej 

strefie. 

14.  Rodzic zgłasza ucznia na konsultacje oraz na zajęcia rewalidacyjne lub z nauczycielem 

wspomagającym. W pierwszym dniu wymienionych zajęć uczeń przynosi do szkoły 

podpisane przez rodzica  oświadczenia o zdrowiu dziecka i przestrzeganiu procedur – 

załącznik nr 5. 

 

 § 7 

1. Uczeń w szczególności: 

   1)  zapoznaje się z harmonogramem konsultacji stacjonarnych; 

   2)  jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie    

zgłasza się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, nie  umawia się na konsultacje, nie 

uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych i z nauczycielem wspomagającym,  pozostaje 

w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

   3)  zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, szkole nie może ich         

pożyczać od innych uczniów, nie przynosi zbędnych przedmiotów do szkoły; 

 



 

 

   4)  w drodze do szkoły i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny; 

   5)   przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania  

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast  umyje ręce; do szkoły 

wchodzi w maseczce, przemieszcza się po szkole w maseczce, zdejmuje maseczkę w 

sali po zajęciu miejsca; 

   6)   z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły; 

   7)   bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki    

na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust; 

   8)  zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania., 

stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie; 

   9) unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 § 8 

 

1. Źródełko wody pitnej będzie wyłączone.  

2. Szkoła może zapewnić wyżywienie dzieciom  korzystającym z zajęć opiekuńczo -

wychowawczych  na dotychczasowych zasadach w zależności od liczby zgłoszeń. 

3. Istnieje możliwość organizacji cateringu w zależności od  liczby zgłoszeń rodziców 

4. Posiłki  będą przygotowywane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.   

5. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane  

są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo:  

a) przed rozpoczęciem pracy,  

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h) po jedzeniu i piciu;  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych;  

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne;  

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których 

zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;  

6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 

pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  

7) przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans, zgodny  

z obowiązującymi przepisami;  

 

 



 

 

8) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów  

do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  

6.  Posiłki  będą wydawane  w stołówce z uwzględnieniem wymiany poszczególnych grup. 

7.  Przed podaniem posiłków wyznaczony pracownik obowiązkowo  dezynfekuje powierzchnię 

stołów, krzeseł po każdej grupie. 

8.  Posiłki dzieciom podają  nauczyciele.  

9.  W przypadku cateringu będą wymagane pojemniki i sztućce jednorazowe. 

10. Drugie śniadanie uczniowie będą spożywać w stołówce szkolnej o określonych dla grupy 

godzinach. 

 

 § 9 

 

1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren.  

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przyszkolnego boiska przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Uczniowie mogą korzystać 

jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora.  

3. Na boisku mogą przebywać dwie grupy z zachowaniem dystansu. 

4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

5. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie. 

6. Każda grupa ma swój wydzielony  teren do zabawy. 

7. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania do odwołania. 

 

 § 10 

1. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły na terenie placówki prowadzone będą zajęcia  

w ramach OPP wg ustaleń i harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej. 

2. Dyrektor Ogniska na podstawie procedur szkolnych opracowuje własne procedury 

zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom i wychowankom; 

powiadamia o nich Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor Ogniska przekazuje harmonogram zajęć, procedury Dyrektorowi Szkoły oraz 

prowadzi dokumentację imienną przebywania pracowników i wychowanków na terenie 

budynku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załączniki do zarządzenia:  

 

Załącznik nr 1 – Zasady funkcjonowania SP nr 264 w Warszawie w okresie ogłoszonego 

stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2. 

schemat zajęć zdalnych i konsultacji na terenie szkoły 

Załącznik nr 2 – Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia nr 12 

2019/2020 (z załącznikami) 

   Załącznik nr 4 – Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym. 

   Załącznik nr 5 – Oświadczenie Rodzica 

Załącznik nr 6 – Schemat zajęć zdalnych i konsultacji na terenie szkoły - tabelka 

   Załącznik nr 7 – Instrukcja prawidłowego nakładania/zdejmowania maski 

Załącznik nr 8 – Instrukcja prawidłowego nakładania/zdejmowania rękawiczek 

Załącznik nr 9 – Rejestr uczniów na konsultacje stacjonarne kl. 4 – 8 

Załącznik nr 10 – Rejestr uczniów na konsultacje stacjonarne kl. 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


