
 

 

 

 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE POBYTU 

DZIECKA NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE 

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH KLAS I – III 

PODCZAS PANDEMII COVID – 19 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W GRÓDKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, odizolowuje ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3. Na zajęciach uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, 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. 

4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów. 

5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

6. Na korytarzu podczas przerwy może przebywać jedna klasa ( regulują to wewnętrzne 

ustalenia szkoły). Opiekę nad dziećmi w czasie przerwy sprawuje uczący w danej 

chwili nauczyciel. 

7. Śniadania spożywane będą w sali lekcyjnej. Drugie śniadanie i napoje dzieci 

przynoszą sobie z domu. 

8. W trakcie pobytu dziecka w szkole klasa lekcyjna wietrzona będzie co najmniej raz na 

godzinę. 

9. Wyjście na obiad reguluje harmonogram pracy stołówki. 

10. Z placu zabaw może korzystać w tym samym czasie tylko jedna klasa. Następna grupa 

wchodzi dopiero po dezynfekcji placu. 

11. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu                

z wychowawcą i bibliotekarzem ( każda klasa będzie miała wyznaczony dzień i 

godzinę). 

12. Po zakończonych zajęciach dzieci pozostające na świetlicy idą do wyznaczonej sali, a 

pozostali udają się z nauczycielem do szatni. 

 

 

Procedury przyprowadzania dzieci w klasach I – III  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez opiekunów bez objawów 

chorobowych.  

3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapewnienia dziecku okrycia ust i nosa na czas 

drogi do i ze szkoły oraz poruszania się dziecka w przestrzeni publicznej szkoły 

(korytarz, szatnia). 

4. Schodzenie się dzieci do szkoły następuje w godzinach od 7.45 – 8.00 



5. W sytuacji kiedy rodzic przyprowadza dziecko rozstaje się z nim przed drzwiami 

szkoły, gdzie dyżur będzie pełnić nauczyciel, który skieruje dziecko do szatni. 

6. Uczeń po wejściu do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (dystrybutor ze 

środkiem dezynfekującym  znajduje się przy każdym wejściu) 

7. Przy szatni dyżur będzie pełnił nauczyciel, do którego dziecko będzie mogło zwrócić 

się o pomoc. 

8. Z szatni dziecko udaje się bezpośrednio do klasy, gdzie opiekę nad nim przejmuje 

nauczyciel. 

 

Procedury odbierania  dzieci w klasach I – III  

1. Przed opuszczeniem budynku szkoły dziecko myje ręce, zasłania usta i nos. 

2. Po zakończonych zajęciach nauczyciel sprowadza dzieci do szatani, nadzoruje 

czynności samoobsługowe dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie 

dystansu społecznego, a następnie wyprowadza uczniów przed budynek szkoły           

w wyznaczone miejsce. Przekazuje uczniów rodzicom lub dzieci rozchodzą się same. 

3. Rodzice czekający na dziecko przed szkołą, którzy nie wykazują objawów 

chorobowych są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego minimum półtora 

metra. 

4. W sytuacji wyjątkowej np. wcześniejszego zwolnienia dziecka z zajęć, rodzic 

kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie. Wyznaczony pracownik obsługi 

wyprowadza dziecko do rodzica. 

 

 

WAŻNE: 

Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Dlatego też dziecko, 

które ma taką temperaturę ciała nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym 

przebywać wśród uczniów. W zależności od metody pomiaru różne wartości 

temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za 

prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w 

granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z 

problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan 

podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, 

ale nie wyższą niż 38°C. 

 


