
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W 

SZCZECINIE 

dotycząca realizacji zadań szkoły  
po wyłączeniu z czasowego ograniczenia funkcjonowania  

jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Szczecinie będą otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia 
pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego. 
 

2. Rodzice dzieci edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad 

dzieckiem, ze względu na powrót do pracy, składają na adres mailowy wicedyrektora: 

z.dyrektora.sp@zso4.szczecin.pl wniosek o zorganizowanie opieki dla dziecka w 

ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych 

w klasach I-III SP w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy 

placówki, a pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole -   jego oryginał u wychowawcy 

klasy.  

 
§ 2. Zasady organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas 

I – III SP 

 

1. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 

15 maja 2020 roku, określa liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i 

minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2  na jedno 

dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

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

dydaktycznych szkoły  oraz określone przez GIS wytyczne w zakresie zachowania 

dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), 

a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2 ),  pozwalają dyrektorowi na 

przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez 

nauczycieli i wychowawców świetlicy do 10 dzieci w jednej grupie 

wychowawczej. 

 

2. W przypadku przekroczenia wskazanej przez GIS i MEN ilości dzieci w klasie 

określanej mianem grupy – dyrektor szkoły tworzy drugą grupę tej samej klasy. 

Wówczas od godz. 7.30 – 16.00 będą realizowane wyłącznie zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze, a realizacja zajęć dydaktycznych będzie odbywała się on-line 

popołudniami. 



 

3. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają 

dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem 

miasta. 

 

4. Dzieci w grupach wychowawczych będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, 

bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup. 

 

5. Przed wejściem do szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę i 

dezynfekowane ręce. 

 

6. Sale będą przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i 

MEN z dnia 15 maja 2020 roku. Usuwa się z nich przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

 

7. W salach dydaktycznych, odległości pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna 

wynosić min. 1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach 

szkolnych. Zastosowana zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna. 

 

8. Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

 

9. Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z boisk szkolnych,  znajdujących 

się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie 

uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz 

zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 

 

10. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z 

dziećmi będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 

11. Na boisku szkolnym mogą przebywać max. 2 grupy dzieci przy założeniu, że 

zachowany jest między nimi dystans społeczny. 

 

12. Dyrektor szkoły w terminie do 22 maja 2020 r. przekaże rodzicom informacje                             

o wprowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością zajęć 

dydaktycznych realizowanych w czasie pobytu dziecka w szkole. 

 

13. Dziecko przynosi do szkoły tylko niezbędne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, piórnik 

oraz drugie śniadanie. Nie przynosi niepotrzebnych przedmiotów, zabawek. 

 
14. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. 
 
 



15.  Na tablicy ogłoszeń umieszczone będą numery telefonów do: organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych.  
 

16. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela 

wychowawcy,  przez dziennik elektroniczny, kontakt mailowy lub telefoniczny z 

nauczycielem. 

 
§ 3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 
1. Godziny przyprowadzania dzieci od godz. 7.30 i odbierania do 16.00 
 
2. Rodzice nie wchodzą do szkoły. 
 
3. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka 
zachowując przepisowe odległości. 
 
4. W drzwiach szkoły dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi szkoły. 
 
5. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka - jeśli będzie 37st 
lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, 
rodzic od razu zabiera dziecko do domu. 
 
6. Dziecko po wejściu do szkoły udaje się do szatni, a następnie do swojej klasy. 
 
7. Dziecko każdego dnia jest wyposażone w woreczek jednorazowy, do którego chowa 
osłonę nosa i ust, i pozostawia ją w razem z okryciem wierzchnim w szatni. 
 
8. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce. 
 
9. Rodzic, który odbiera dziecko, nie wchodzi do szkoły. Przy drzwiach wejściowych 
podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko dziecka, klasę po czym cierpliwie 
czeka na wyjście dziecka z placówki. 
 

§ 4. Zasady obowiązujące rodziców 
 
1.Rodzic zobowiązany jest dnia 25 maja 2020 roku do złożenia oryginału wniosku 

o zorganizowanie opieki dla dziecka w ramach zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych w klasach I- III SP w czasie 

obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki  

 

2. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dziecka zakatarzonego, kaszlącego, 

z podwyższoną temperaturą, wysypką, dusznościami, bólem mięśni, brzucha, głowy, 

biegunką. 

 

 

 



 

 

3. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie ona wynosić 

37st lub więcej, rodzic zabiera dziecko do domu. 

 

4. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, 

zostanie ono odizolowane - rodzic musi je odebrać max. w ciągu 1 godziny od 

powiadomienia. Następnego dnia, rodzic może przyprowadzić dziecko wyłącznie po 

dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że jest ono zdrowe. 

 
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły własnych zabawek oraz innych 
przedmiotów poza wymienionymi w § 2 pkt.13. 

 
6. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny. 
 
7. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swoje dziecko w indywidualną osłonę 
nosa i ust podczas drogi do i z placówki oraz wyposażenia dziecka w woreczek 
jednorazowy, do którego ten chowa osłonę i pozostawia ją w razem z okryciem 
wierzchnim w szatni. 
 
8. Każdorazowa nieobecność dziecka w szkole musi być zgłoszona do wychowawcy 
lub sekretariatu szkoły z podaniem przyczyny nieobecności. 
 
9. Rodzic, 25 maja 2020 roku przy drzwiach wejściowych, pisemnie potwierdza 

fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, dotyczącą realizacji zadań szkoły w 

związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 
§ 5. Zasady bezpiecznego żywienia 

 

1. Pracownicy kuchni przygotowują posiłek (obiad), który uczniowie spożywają na 

stołówce szkolnej. 

 

2. Przygotowanie posiłku odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad 

bezpieczeństwa. 

 

3. Spożywanie posiłku odbywa się w małych grupach, z ograniczeniem liczby dzieci 

przy jednym stoliku. 

 

4. Stoliki i krzesełka są dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. 

 
 
 
 
 



§ 6.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 
1. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel, 
duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym 
pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 
 
2. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika szkoły. 
 
3. O stanie dziecka telefonicznie informujemy rodzica dziecka, który w przeciągu 
godziny odbiera je ze szkoły. 
 
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie poddaje 
się gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) 
 
 
 

§ 7.  Postanowienia końcowe 
 
1. Podczas organizacji pracy w klasach I – III SP uwzględniane są na bieżąco wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 


