
Aneks do procedur funkcjonowania szkoły w okresie pandemii

 (strefa żółta/czerwona)

DO SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO OSOBY ZDROWE, 
tj. bez objawów choroby typu gorączka, kaszel, itp.

1. Uczniowie wchodzą i wychodzą do i ze szkoły wyznaczonymi wejściami

kl.0-3- wejście obok szatni- uczniowie korzystają z szatni

kl. 8 i kl.5- wejście główne

kl. 6 i 4- wejście na przeciwko sekretariatu (od podwórka)

kl.7 – wejście obok sali gimnastycznej (od podwórka)

Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać z szatni, tj pozostawiać okrycie wierzchnie, tylko z 
nauczycielem. 

1a) Podczas przerw:

-klasy 1-3 spędzają przerwy w swoich klasach pod opieką wychowawcy lub nauczyciela 
kończącego lekcję

klasy 4 i 6- przestrzeń przed swoimi salami (nr 5 i nr 6)

kl. 7- przestrzeń przed swoja salą (nr 7)

kl.5 i kl.8 przestrzeń obok głównego wejścia i sali nr 2. zabrania się spędzania przerw 
przed głównym wejściem i w korytarzyku.

1 b) podczas lekcji uczniowie zajmują jedno stałe miejsce.

2. Zakazuje się wchodzenia osobom  z zewnątrz, w ważnych sprawach osoby te czekają 
przy wejściu głównym na pracownika. Zaleca się kontakt telefoniczny 713014687 lub 
mailowy spchwalibozyce@op.pl

3. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i 
stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, toalety, szatnia);
• dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętów szkolnych, tj. komputerów, przyrządów 
sportowych
• w pracowni komputerowej zaleca się używanie osłony ust i nosa

4. Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach 
wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, 
gabinety);

5. Zajęcia lekcyjne dla każdej klasy odbywają się w jednej wyznaczonej sali. W przypadku 
konieczności zmiany klasopracowni uczniowie myją ręce przed wejściem do innej sali.

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali (pierwszeństwo przyjęcia do 
świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);



7. Pracownicy powinni rano zmierzyć temperaturę ciała, a w przypadku gdy jest ona równa
albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady 
medycznej;

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 
pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

•jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły)
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
•jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 
°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu 
odebrania dziecka ze szkoły;

9. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych oraz 
imprez szkolnych o charakterze grupowym;

10. Zaleca się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 
przestrzeni terenu szkoły, należy dostosować ubiór do warunków atmosferycznych;
•w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 
konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas przez eDziennik Librus.
•Rodziców prosi się o odpowiedni ubiór na czas wyjścia na dwór

11. Prosi się Rodziców i Uczniów o częste sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń na Librusie
O zmianach w organizacji pracy szkoły dyrektor będzie powiadamiał przez eDziennik 
Librus.

Dbaj o siebie i innych - o czym warto pamiętać!

 4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad 
postępowania, tzw. DDMA:

• dystans
• dezynfekcja
• maseczka
• aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz 
zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko 
zakażenia koronawirusem.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także
na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie 
lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
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