
 
Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach o zasadach 

funkcjonowania placówki w okresie Covid-19 

 

Na podstawie procedur wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Psarach nr 20/2019/2020 z dnia 26  sierpnia 2020r. 

 

  Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym i na obiektach należących do placówki.  W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i 

pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ zostały wdrożone stosowne procedury 

postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie 

internetowej szkoły ( sp.psary.pl). Proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. 

 

Najważniejsze informacje wynikające z procedur 

 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. 

 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

 Przy wejściu do budynku szkoły została zamieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 
do budynku szkoły mają umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

 

 Uwzględniając dobrą bazę lokalową zajęcia odbywać będą się na 1 zmianę.  
 

 Uczniowie kl.I i kl.II wchodzą do szkoły bocznym wejściem. Opiekunowie 
odprowadzający dzieci z kl.I mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, tylko i 
wyłącznie do szatni kl.I, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

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). 



 Pozostali opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych i w tym samym 
miejscu ich odbierają. 

 

 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i po uprzednim uzgodnieniu z 
sekretariatem szkoły (tel; 322672142) lub innym nauczycielem.  Komunikacja szkoły z 
opiekunami ucznia odbywać się będzie poprzez dziennik Librus lub telefonicznie. 

 

 Wchodzący do szkoły uczeń powinien mieć zakryty nos i usta. W klasach oraz podczas 
przerw uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych dobrowolnie.  

 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu  (wyznaczonej izolatce), zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

 W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie 
szkoły uczniowie będą uczyć się w stałych klasach (poza w-f, informatyką i podziałem 
klasy na grupy językowe) 

 

 Przemieszczanie się uczniów między piętrami dozwolone jest tylko w przypadku 
konieczności skorzystania z toalety. 

 

 Uczniów i pracowników obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane. 

 

 Uczeń zobowiązany jest posiadać 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. 

 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

 

 Sale i części wspólne (korytarze) będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



 

 Nauczyciel w klasach I-III będzie organizował przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 

 Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz 
przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, będą ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Do odwołania nie obowiązuje zmiana obuwia (poza zajęciami w-f)  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu zastępczym (zamiast biblioteki –sala 
nr 3). Ze względu na konieczność ograniczania czasu przebywania uczniów w 
zamkniętych pomieszczeniach, rekomenduje się zgłaszanie dzieci na świetlicę  tylko w 
koniecznych przypadkach 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami. 

 

 Zostają zmienione zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.  

 

 Źródełko wody pitnej zostaje wyłączone. Uczniowie mogą korzystać  z wody pitnej u 
woźnej.  

  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły będą zobligowane 
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 Uczniowie będą zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. 

 Wzmożony zostanie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 



 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 W środkach transportu, w tym autobusie szkolnym, obowiązuje zakrywanie nosa i ust. 

 

Spożywanie posiłków 

 Wydawanie obiadu odbywać się będzie w jadalni. Blaty stołów i poręczy krzeseł będą 
czyszczone po każdej grupie.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu                      
i wyparzane. 

 Przynoszone przez uczniów posiłki z domu mogą być spożywane w salach lekcyjnych 
podczas przerw. 

 Zabrania się uczniom picia z tej samej butelki, termoizolacyjnego pojemnika lub 
wspólnego spożywania tej samej kanapki. 

 

 

 


