
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KŁODAWIE 

 

ANEKS nr 1 

do 

Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników    w Kłodawie 

na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, w tym procedury postępowania      

na wypadek podejrzenia zakażenia 

 

 

Aneks dotyczy zmian wprowadzonych: 

- od 18 maja 2020 - możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka na terenie szkoły; 

- od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą korzystać w szkole z zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych; 

- od 25 maja 2020 r. możliwość korzystania  na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami                                       

z poszczególnych przedmiotów i  biblioteki szkolnej przez uczniów klas ósmych; 

- od 1 czerwca 2020 r. możliwość korzystania  na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami                                   

z poszczególnych przedmiotów i  biblioteki szkolnej przez uczniów klas ósmych. 

 

Podstawa prawna 
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239  ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie,  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań       
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                          
i zwalczaniem COVID-19 ze zmianami,, 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                  
i zwalczaniem COVID-19,  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.  

 

 



Konsultacje z uczniami na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie 

zdalnego nauczania 

 

Potrzebę konsultacji rodzic ucznia zgłasza się poprzez e – dziennik. 

 

Konsultacje zorganizowane są zgodnie z zapisami niniejszej procedury, z uwzględnieniem zasad: 

 konsultacje odbywają się zgodnie z Harmonogramem konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie zdalnego nauczania; 

 Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkoły;  http://sp2klodawa.superszkolna.pl/  

oraz upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w e-dzienniku; 

 na zajęcia w formie konsultacji w szkole mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe (uczeń, nauczyciel) 

bez objawów choroby zakaźnej; 

 w grupie może przebywać do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

 w harmonogramie przypisane są sale na konsultacje z poszczególnych przedmiotów oraz szatnie 

uczniowskie; 

 do szkoły uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę z zachowaniem następujących zasad: 

 uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, w szkole nie wolno ich 

pożyczać od innych uczniów, nie przynosi na teren szkoły zbędnych rzeczy, 

 przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli istnieją 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce 

wodą z mydłem, 

 uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie 

ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania, unikaj większych skupisk uczniów, zachowanie dystansu 

podczas przebywania na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz             

na terenie szkoły, 

 czekając na wejście do szkoły, szatni, sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos,  

 uczniowie unikają tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą lekcyjną lub w szatni,   

 wrażeniami po konsultacjach uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie,  

 uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej, kiedy 

podchodzi do nauczyciela, wychodzi do toalety, opuszcza salę lekcyjną i szkołę, 

 po zakończeniu zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczniowie udają się do domu, 

 jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione konsultacje, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio 

wcześniej, by nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia, 

 za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiada rodzic, 

 drzwi do szkoły, szatni, sali lekcyjnej, biblioteki w miarę możliwości powinny być otwarte, tak aby 

zminimalizować konieczność ich otwierania, 
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 obowiązują zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu 

pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, zgodnie z nimi: 

 w wejściu do szkoły przebywać mogą maksymalnie 2 osoby, jest to miejsce, gdzie należy 

dokonać dezynfekcji rąk,  

 w korytarzu przy szatni przebywać może maksymalnie 6 osób, 

 w szatni klasowej przebywać mogą maksymalnie - 2 osoby; 

 w sali lekcyjnej przebywać może maksymalnie 12 uczniów i nauczyciel, z zachowaniem 

odstępu między ławkami 15, m – 1 uczeń w jednej ławce, 

 Nauczyciel podczas konsultacji ma obowiązek: 

 zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej, kiedy podchodzi do ucznia, 

opuszcza salę lekcyjną i szkołę z zachowaniem odpowiedniego odstępu (co najmniej 2 m), 

 wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone, 

 uwzględnić odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), 

 dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników, 

 wietrzyć salę, w której zorganizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę, 

 zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie zdalnego nauczania 

 

Na podstawie zgłoszenia rodzica przez e – dziennik lub u wychowawcy klasy. 

 

Zajęcia dla uczniów zorganizowane są zgodnie z zapisami niniejszej procedury, z uwzględnieniem zasad: 

 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III na 

terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie zdalnego nauczania 

odbywają się zgodnie z Planem zajęć na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników               

w Kłodawie w okresie zdalnego nauczania, opracowanym na podstawie konsultacji z rodzicami i 

nauczycielami, z uwzględnieniem ilości zgłoszeń uczniów na zajęcia i godzin opieki wskazanych 

przez rodziców oraz wytycznymi GIS, 

 Plan jest dostępny na stronie internetowej szkoły;  http://sp2klodawa.superszkolna.pl/  oraz 

upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w e-dzienniku; 

 minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli), zgodnie z wytycznymi GIS, 

 w Planie przypisane są sale oraz szatnie dla poszczególnych grup, godziny rozpoczynania i 

kończenia zajęć, nauczyciele realizujący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć 

duydaktycznych, uwzględnione godziny pracy świetlicy szkolnej, 

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

(1 uczeń – 1 ławka szkolna), 
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 uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą, 

 na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans, 

 szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze 

świetlicy szkolnej, godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców i 

zamieszczone są w Planie zajęć na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w 

Kłodawie w okresie zdalnego nauczania 

 zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę, w razie 

potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

 za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiada rodzic, 

 

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w okresie zdalnego nauczania  

 

Biblioteka szkolna udostępnia zbiory dla wypożyczających zgodnie z zapisami niniejszej procedury,                     

z uwzględnieniem zasad: 

 działalność biblioteki szkolnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w 

Kłodawie w okresie zdalnego nauczania odbywają się zgodnie z Harmonogramem pracy biblioteki 

szkolnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie zdalnego 

nauczania, uwzględniającym wytyczne GIS; 

 Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkoły;  http://sp2klodawa.superszkolna.pl/  

oraz upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w e-dzienniku; 

 odwiedzający bibliotekę zostają w obrębie strefy wyznaczonej w bibliotece, bez możliwości jej 

przekroczenia;  

 w wypożyczalni książek mogą przebywać 3 osoby, w wyznaczonych od siebie odległości (1,5 m), 

pozostałe osoby oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

 czytelnicy nie mogą swobodnie poruszać się między regałami z książkami, pozycje do wypożyczenia 

podaje z półki bibliotekarz; 

 zaleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczce                          

i rękawiczkach; 

 czytelnicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przy wejściu do pomieszczeń biblioteki, 

 zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie 

bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem; 

 po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki;  

 oddawane przez czytelników książki podlegają 7-dniowej, obowiązkowej kwarantannie                                             

w wydzielonym i odpowiednio oznakowanym miejscu, odizolowane egzemplarze należy oznaczyć 

datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć 

do użytkowania;  
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 w kontakcie z egzemplarzami książek należy stosować rękawiczki. 

 egzemplarzy książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi; 

 do odwołania zostaje zawieszona możliwość korzystania z czytelni oraz komputerów i Internetu 

dla czytelników i użytkowników, nie będzie można również skorzystać z usług kserograficznych                            

i wydruku; 

 biblioteka jest otwarta dla wypożyczających od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00, 

zastrzeżeniem, że od 9.00 do 10.00 – korzystają uczniowie z klas I – III, od 10.00 do 11.00 – 

uczniowie klas IV – VI, od 11.00 do 12.00 – uczniowie klas VII i VIII, 

 za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiada rodzic. 

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych w okresie zdalnego nauczania  

 

Na podstawie decyzji rodzica i zgłoszenia przez e – dziennik, u pedagoga  lub u wychowawcy klasy. 

 

Zajęcia rewalidacyjne obywają się zgodnie z zapisami niniejszej procedury, z uwzględnieniem zasad: 

 Zajęcia rewalidacyjne na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie                        

w okresie zdalnego nauczania odbywają się zgodnie z Planem zajęć rewalidacyjnych na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie w okresie zdalnego nauczania, 

opracowanym na podstawie konsultacji z rodzicami i nauczycielami, z uwzględnieniem ilości 

zgłoszeń uczniów na zajęcia oraz wytycznymi GIS, 

 Plan jest dostępny na stronie internetowej szkoły;  http://sp2klodawa.superszkolna.pl/  oraz 

upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców w e-dzienniku; 

 w Planie przypisane są godziny zajęć indywidualnych, sala (27) oraz szatnia dla ucznia, godziny 

rozpoczynania i kończenia zajęć, nauczyciel realizujący zajęcia, 

 zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci, 

 w przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć 

lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający 

ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, 

  za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiada rodzic. 

 

Organizacja opieki nad uczniami, szczegółowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, zadania 

nauczycieli i rodziców, postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia, podstawowe środki 

ochronne przeciwko koronawirusowi – ujęte w Wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa.  

 

 

                                                                                                     /-/ Dorota Sylwestrzak 
                                                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie 

http://sp2klodawa.superszkolna.pl/

