
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 

Dyrektora  ZSP w Wólce Radzymińskiej 

z dnia 27 sierpnia 2020r. 

 

 

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w ZSP               

w Wólce Radzymińskiej w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 

 

§ 1. 

1. „Zasady funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w ZSP        w 

Wólce Radzymińskiej w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia             1 września 

2020r. (na podstawie wytycznych GIS z 12 sierpnia 2020r., MZ oraz MEN ) do czasu odwołania 

stanu epidemii przez organy nadrzędne. 

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

przebywającym na terenie placówki i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

COVID-19. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w ZSP w Wólce Radzymińskiej 

niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców uczniów uczęszczających do szkoły oraz osoby 

trzecie przebywające na terenie placówki. 

4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada dyrektor ZSP w Wólce 

Radzymińskiej              

 

 

 

§ 2. 

Zalecenia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, tj. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 

2. Osoba przyprowadzająca ucznia do szkoły i odbierająca go ze szkoły nie może mieć objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych. 

 

3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 2, rozumie się: 

✓ podwyższoną temperaturę ciała (od 37,8 st. C), 

✓ ból gardła, 

✓ kaszel, 

✓ ból głowy i mięśni, 

✓ problemy z oddychaniem lub duszności, 

✓ uczucie wyczerpania, 

✓ zaburzenia smaku i węchu. 

 



4. Zakazuje się wstępu do szkoły osób z zewnątrz, a jeżeli jest to niezbędne dla funkcjonowania 

placówki, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans 

społeczny) w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

 

5. Przebywanie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie w strefie wyznaczonej przez dyrektora 

przy szatni szkolnej, a ze względu na małą powierzchnię holu zaleca się, aby 

rodzice/opiekunowie wchodzili do tej strefy tylko w sytuacjach szczególnych. 

 

6. Dopuszcza się wchodzenie do strefy wyznaczonej przez dyrektora, przy szatni szkolnej, opiekunów 

odprowadzających ucznia do szkoły (nie więcej niż 2 rodziców dzieci/opiekunów prawnych) przy 

zachowaniu środków ochrony i dystansu społecznego minimum 1,5 m do drugiego rodzica lub 

pracownika. 

 

7. Wychowawcy klas/grup zobowiązani są do ustalenia sposobu szybkiej komunikacji               z 

opiekunami ucznia. Rodzice/opiekunowie podają wychowawcom aktualne numery telefonów, 

pod które wychowawcy mogą dzwonić w pilnych sprawach. Rodzic/opiekun ma obowiązek 

odebrać telefon od wychowawcy lub telefon z sekretariatu szkoły, a w przypadku braku 

możliwości odebrania telefonu niezwłocznie oddzwonić do szkoły. (22 774 87 69) 

 

8. W organizacji pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych należy stosować 

obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i zalecenia wydawane przez MEN i GIS oraz stosować 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

 

9. Wszyscy uczniowie (za zgodą rodziców/opiekunów prawnych) i pracownicy przed wejściem 

do szkoły poddawani są obowiązkowemu pomiarowi temperatury, termometrami 

bezdotykowymi będącymi na wyposażeniu szkoły. 

 

10. Uczeń, który ma temperaturę wskazującą na chorobę lub inne oznaki choroby musi zostać 

odebrany przez rodziców/opiekunów. Do czasu odbioru przebywa w izolatorium 

(pomieszczenie znajdujące się obok gabinetu pedagoga szkolnego) pod opieką wyznaczonej 

przez dyrektora osoby. 

 

11. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

12. Na terenie szkoły wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higieny, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, 

powrocie z przerwy, świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 

13. Przed i po lekcji zalecane jest, aby uczniowie myli/dezynfekowali ręce. Za czynności higieniczne 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

14. Na terenie szkoły w przestrzeniach ogólnodostępnych (szatnia, korytarze podczas przerw, 

stołówka- za wyjątkiem spożywania posiłku przy stoliku) oraz w trakcie przejazdu uczniów na 

basen i z powrotem oraz na basenie w przestrzeniach ogólnodostępnych jest obowiązek 

noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos. 

 



15. Nauczyciele i pracownicy szkoły są wyposażeni w maseczki lub przyłbice, natomiast 

uczniowie winni posiadać maseczki/ przyłbice własne. 

 

16. W sekretariacie szkoły może jednocześnie przebywać jedna osoba poza pracownikami 

administracji. 

 

17. Przed wejściem do budynku, w salach dydaktycznych, świetlicy- stołówce, korytarzach, sali 

gimnastycznej umieszcza się dozownik ze środkiem odkażającym. 

 

18. Szkoła jest wyposażona w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania powierzchni, rąk           i 

pomocy dydaktycznych. 

 

19. Sprzęt na placu zabaw i na boisku czyszczony jest regularnie z użyciem detergentów. 

 

20. Na terenie placówki prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych, w tym 

utrzymanie i przestrzeganie zaleceń sanitarno-higienicznych powierzchni dotykowych, w tym          w 

szczególności: poręczy, klamek, blatów, stołów, klawiatur, myszek, włączników. 

 

21. W toaletach umieszcza się instrukcje prawidłowego mycia rąk. 

 

22. Przy wejściu do budynku w widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie i najbliższego oddziału zakaźnego szpitala. 

 

23. Od 1 września 2020 r. nauka w szkole prowadzona jest w systemie stacjonarnym, zgodnie           z 

wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

24. Dyrektor szkoły zapewnia organizację pracy swojej placówki w sposób ograniczający 

gromadzenie się uczniów w jednym czasie i w jednej przestrzeni: 

a) wprowadza się różne godziny rozpoczynania zajęć edukacyjnych – dla klas IV-VIII od 7.45, 

dla klas I-III od 7.55, 

b) przerwy dla poszczególnych grup klas organizowane są według dwóch różnych 

harmonogramów dzwonków szkolnych, 

c) wydawanie posiłków – wprowadza się dwie przerwy obiadowe dla dwóch różnych grup 

uczniów, 

d) na stołówce szkolnej zaleca się utrzymywanie dystansu, uczniowie siedzą przy stolikach ze 

swoimi kolegami/koleżankami z klasy, 

e) na przerwach uczniowie zachowują dystans od siebie podczas siedzenia na ławkach              i 

w trakcie aktywności, zaleca się spędzanie przerw na świeżym powietrzu, 

f) źródełko wody jest zamknięte, uczniowie przynoszą napoje z domu, 

g) o ile jest to możliwe poszczególne klasy odbywają zajęcia w jednej sali, 

h) w celu minimalizowania gromadzenia się w szatni wprowadza się godziny przyjścia do 

placówki dla uczniów oraz przedszkola ( w przypadku rozpoczynania zajęć od 1 godziny 

lekcyjnej uczniowie/rodzice szkoła 7.30- 7.50, przedszkole 7.00- 7.30 oraz od 7.55) 

i) obowiązkowo uczniowie przechowują w szatni swoje buty w workach, 

 



25. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się na każdej przerwie między zajęciami edukacyjnymi. 

Odpowiada za nie nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

26. Na zajęciach lekcyjnych każdy uczeń posiada swoje podręczniki i przybory szkolne i nie 

udostępnia ich innym uczniom. Uczniowie nie przynoszą do szkoły maskotek, ani innych 

zabawek    i przedmiotów nie zalecanych przez wychowawcę. 

 

27. Rekomenduje się organizowanie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. 

Każdorazowo przed i po zajęciach uczniowie myją ręce/dezynfekują je. Nauczyciel prowadzący 

zajęcia ruchowe odpowiada za organizację form tych zajęć np. unika się gier zespołowych               

w bezpośrednim kontakcie uczniów. 

 

28. W szkole nie będzie organizowanych zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez firmy 

zewnętrzne. 

 

29. Świetlica – w celu zachowania dystansu społecznego (w miarę możliwości) ogranicza się liczbę 

uczniów korzystających ze świetlicy. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicy mają uczniowie 

klas I-III, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie mają żadnej możliwości zapewnienia 

dziecku opieki przed i po zajęciach szkolnych oraz uczniowie dojeżdżający. Zajęcia opiekuńcze 

odbywają się w świetlicy oraz w innych salach. W świetlicy obowiązuje reżim sanitarno-higieniczny. 

 

30. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u ucznia lub pracownika należy niezwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły, a w razie jego nieobecności sekretarza szkoły.              W dalszej 

kolejności głównego wychowawcę świetlicy, wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego. 

 

31. Dyrektor powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                    w 

Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 05-119 Legionowo; numer kontaktowy: 22 774 15 

76. Na czas odbioru dziecka przez rodziców lub opiekunów dziecko przebywa w izolatorium pod 

opieką wyznaczonej osoby (izolatorium znajduje się w pomieszczeniu obok gabinetu pedagoga 

szkolnego). Dalsze postępowanie będzie zgodne z wytycznymi Powiatowego Inspektora Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

§ 3. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich     w 

ZSP w Wólce Radzymińskiej określają następujące procedury: 

a) Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły. 

b) Procedura organizacji zajęć lekcyjnych. 

c) Procedura organizacji przerw i dyżurów nauczycieli na przerwach. 

d) Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków. 

e) Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole. 

f) Procedura wyboru formy kształcenia. 

g) Procedura organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

h) Procedura modyfikacji zestawów programów nauczania oraz ustalenia zakresu treści. 

i) Procedury w przypadku zagrożenia zakażeniem koronawirusem. 


