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Procedury dotyczące organizacji zajęć   

w Szkole Podstawowej nr 3   

im. Świętego Wojciecha w Gnieźnie   

od 1 września 2020 r. 

Zasady dotyczące przebywania dzieci i dorosłych na terenie szkoły. 
  

 Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie 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.   

 W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.   

 W celu usprawnienia organizacji wejść i wyjść z budynku szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów i 

pracowników wprowadza się następujące oznakowanie wejść:  

 A – główne wejście i wyjście do budynku szkoły przy dyżurce (parking, od strony ul. 

Czarnieckiego),   

 B – wejście i wyjście do budynku szkolnego - hol szkoły (przez boisko szkolne od strony 

ul. Czarnieckiego),  

 C - wejście i wyjście do budynku szkoły przez boisko szkolne a następnie przez boisko 

sportowe  
 D - wejście i wyjście do budynku szkoły na zielone boisko przy pokoju nauczycielskim,  

 E - wejście i wyjście do budynku szkolnego od strony wewnętrznego parkingu – dotyczy 

pracowników kuchni.  
ORGANIZACJA WEJŚCIA DO SZKOŁY UCZNIÓW  

 uczniowie wchodzą do szkoły wejściem oznaczonym literą A i B,  

 Wejście A - klasy 1 - 5 (m.in.. sale lekcyjne 2, 4, 20, 23, 25 i świetlica)  
 Wejście B – klasy 6 – 8 (m.in.. sale lekcyjne 10 –17 i sala gimnastyczna)   
 Wejście E - dotyczy pracowników kuchni  

ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  

 B - wejście i wyjście - hol szkoły (sale lekcyjne 2, 4, 7, 8, 9 oraz 20, 23, 25 i świetlica   
 C - wejście i wyjście I piętro (przez boisko sportowe a następnie na boisko szkolne), sale 

lekcyjne 10 - 17 oraz sala gimnastyczna   
 D - wejście i wyjście - boisko zielone (sale lekcyjne 3 i 6 – dotyczy klas 1-3)  

ORGANIZACJA WYJŚCIA PO ZAKOŃCZONYCH LEKCJACH  

 po skończonych lekcjach uczniowie z sal 2, 4, 20, 23, 25 i dzieci przebywające w świetlicy 

wychodzą wyjściem oznaczonym literąA,  
 po skończonych lekcjach uczniowie z sal 3, 6, 7, 8 i 9 wychodzą wyjściem oznaczonym 

literą B,  

 po skończonych lekcjach uczniowie z sal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i sali gimnastycznej 

wychodzą wyjściem oznaczonym literą C,  

 pracownicy szkoły wchodzą i wychodzą do i ze szkoły wejściem oznaczonym literą A i B.  

 We wszystkich pomieszczeniach szkoły obowiązuje zasada zachowania co najmniej 1,5 m 

dystansu, wyjątek stanowią sale, w których odbywa się proces edukacyjny.  

 Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekujące 

umieszczone są przy głównym wejściu do szkoły, boisku szkolnym oraz przy wejściu od strony parkingu 

wewnętrznego.  

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
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rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.   

 Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły, oczekują na 

dziecko przed budynkiem szkoły.  

 W wyjątkowych sytuacjach rodzice lub opiekunowie dziecka mogą wejść na teren 

szkoły/przestrzeń wspólna – wejście A, zachowując zasady:   

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,   

2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   

3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,    

4. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki jednorazowe.  

 Do niezbędnego minimum zostaje ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Obecność 

osoby na terenie szkoły zostanie odnotowana w zeszycie wejść i wyjść, który znajduje się w portierni 

szkoły.   

 Osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych mogą 

przebywać w wyznaczonych miejscach i zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

  

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych  
  

 Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w salach przydzielonych w taki sposób, 

by do minimum ograniczyć przemieszczanie się uczniów po budynku szkoły.  

 Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian sal przydzielonych w planie lekcyjnym.  

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, nie będą udostępnione uczniom. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane przez pracowników obsługi.   

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.   

 Uczeń może spożywać posiłki i korzystać z napojów pod warunkiem przyniesienia ich z domu.  

 Nauczyciele i wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzania pogadanek na temat 

konieczności regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.   

 Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych w czasie każdej przerwy, a w razie 

potrzeby także podczas zajęć.   

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  – według ustalonego harmonogramu.  

 Podczas dużych przerw uczniowie przebywają na świeżym powietrzu, a w przypadku niepogody 

pozostają w salach lekcyjnych lub na korytarzach, zachowując dystans.   

 Uczniowie wychodzą na przerwy na boisko szkolne według ustalonych wcześniej zasad.  

 Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego zostaną ograniczone do minimum gry i ćwiczenia 

niepozwalające zachować dystansu.   

 Przed wejściem do szatni oraz po skończonych zajęciach wychowania fizycznego uczniowie 

zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  

 W przypadku grup łączonych wejście i przebywanie w szatni reguluje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, dzieląc uczniów na mniejsze grupy.  

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy tylko w wyjątkowych sytuacjach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami.   

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Świetlica jest systematycznie wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 
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przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 Dzieciom przebywającym w świetlicy nie będą udostępniane przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć bądź zdezynfekować. Uczniowie używają tylko własnych przyborów do pisania 

oraz własnych zabawek.   

 Wszystkie zajęcia pozalekcyjne są wkomponowane w plan lekcji ucznia, by ograniczyć 

do minimum czas pobytu dziecka w szkole.   

 Uczniowie wypożyczający i oddający książki w bibliotece szkolnej zobowiązani są do zachowania 

1,5 m dystansu. Jednocześnie w czytelni może przebywać 5 uczniów.  

 Wszystkie książki i materiały zwracane do biblioteki poddane będą dwudniowej kwarantannie.   

 Do minimum należy ograniczyć organizację wyjść, wycieczek, a szczególnie wycieczek 

kilkudniowych, które mogą stanowić źródło zakażenia. Wszelkie wyjazdy i wyjścia muszą być 

uzgodnione wcześniej z Dyrektorem Szkoły i spełniać wymogi MEN, GIS i MZ.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie umieszczony w sali 40, będącej 

miejscem odizolowania osób chorych, z zachowaniem dwumetrowej odległości od innych chorych. O 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu zostaną niezwłocznie w sposób 

telefoniczny powiadomieni rodzice/opiekunowie dziecka.   

 Gabinet pielęgniarki szkolnej funkcjonuje zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

prawa oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.   

  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
  

 Na czas pandemii dostosowany zostanie czas pracy pracowników obsługi w celu dokonywania na 

bieżąco prac porządkowych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.  

 Ograniczony do minimum zostaje kontakt personelu kuchennego i pracowników administracji 

oraz obsługi sprzątającej  z uczniami oraz nauczycielami.   

 W całym budynku szkolnym prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych 

odnotowywanych w MONITORINGU REJESTRU CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH.   

 Na bieżąco porządkowane i dezynfekowane są sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne. Dezynfekowane są również klawiatury, włączniki oraz inne 

powierzchnie dotykowe.  

 Przy przeprowadzaniu dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.   

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.   

 

                                                      Funkcjonowanie świetlicy 
 

1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 3 jest czynna od godz. 7.00 – 16.30.  

2. W świetlicy od godz. 11.00 – 13.30 funkcjonuje stołówka szkolna – w tym czasie korzysta się z innych 

możliwie dostępnych sal lekcyjnych. 

3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie 

pandemii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie. 

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są  w pierwszej kolejności dla dzieci klas    I – III, w 

tym obojga rodziców pracujących. 

5. W celu przyjęcia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny zgłasza taką potrzebę i wypełnia kartę 

zapisu dziecka (dostępna u wychowawców świetlicy i na stronie internetowej). 

6. Uczniowie przychodzący na zajęcia do świetlicy oczekują na wychowawcę przy wejściu głównym do 

szkoły z zachowaniem dystansu społecznego (uczniowie poniżej 7 roku życia przyprowadzani  i 

odbierani są przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną wyznaczoną przez rodzica osobę). 
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7. Uczeń uczęszczający na zajęcia do świetlicy nie wykazuje objawów chorobowych, dezynfekuje ręce w 

obecności wychowawcy świetlicy i przechodzi do sali. 

8. W świetlicy sprawowana jest opieka z uwzględnieniem dystansu społecznego i z zachowaniem 

podstawowych zasad higieny w czasie pandemii COVID 19 (jedno dziecko na 4m
2
 i 1,5 m odstępu).  

9. Salę świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie pobytu uczniów) w szczególności 

przed przyjęciem uczniów i po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Uczniowie korzystają z toalety za zgodą wychowawcy z zachowaniem dystansu społecznego. 

11. W świetlicy uczniowie mają ciągły dostęp do środków dezynfekcji rąk a wychowawcy/opiekunowie 

przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

12. Uczniowie nie mogą korzystać z gier, kredek, pisaków, książek i innych materiałów  wyposażenia 

świetlicy, których nie można zdezynfekować. 

13. Dziecko ma prawo przynieść w tornistrze swoje kredki, pisaki  i inne potrzebne materiały, które 

każdorazowo należy dezynfekować w domu. 

14. Organizowanie zajęć na boisku szkolnym jest możliwe przy zachowaniu dystansu społecznego. 

15. Dezynfekcja piłek, skakanek następuje każdorazowo po powrocie grupy z boiska szkolnego.  

16. Rodzic przychodząc do szkoły/świetlicy po dziecko zgłasza w dyżurce przybycie.  Wychowawca 

świetlicy podprowadza ucznia do wyjścia. 

17. Dziecko, u którego zachodzi podejrzenie zakażenia  koronawirusem  (duszności, kaszel, wysoka 

gorączka) zostaje bezzwłocznie odizolowane przez wychowawcę  do wyznaczonego pomieszczenia 

(izolatki). Wychowawca w tym przypadku zakłada fartuch, przyłbicę lub maskę i rękawiczki. 

18. Wychowawca pozostaje z dzieckiem w izolatce zachowując bezpieczną odległość 1,5 m  zawiadamiając  

o zaistniałej sytuacji dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

  

Organizacja żywienia  
  

1. W szkole organizowane jest zbiorowe żywienie dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa.  

2. Stołówka  od godz. 11
00

-13
30

 wydaje gorący posiłek. 

3. Uczniowie spożywają posiłek wg przygotowanego grafiku w sali jadalni spełniającej  wymogi bhp w 

czasie pandemii COVID 19 . 

4. Obiad w szkole spożywają uczniowie, którzy zgłosili taką chęć i w wymaganym terminie dokonali opłaty 

za posiłki.  

5. Uczeń ma obowiązek w terminie od 1-6 każdego miesiąca dostarczyć potwierdzenie opłaty za obiady 

(wydruk lub zdjęcie). 

6. W stołówce szkolnej pełniący dyżur wychowawcy świetlicy czuwają nad przestrzeganiem ogólnych 

zasad bhp oraz wytycznych MEN, MZ i GIS  w czasie pandemii COVID 19 (przy wejściu do stołówki, w 

jadalni i przy okienkach).  

7. Wychowawcy pełniący dyżur w jadalni zobowiązani są do zakładania jednorazowych rękawiczek. 

8. Uczniowie oczekujący na posiłek dezynfekują dłonie przed wejściem do stołówki z zachowaniem 

bezpiecznej odległości, mają wyznaczone miejsca do spożycia obiadu. 

9. Odbierają posiłek i sztućce w okienku „odbiór posiłku”, konsumują a następnie oddają naczynia w 

okienku „zwrot naczyń” – cały czas zachowując bezpieczną odległość 1,5 metra. 

10. Sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce każdorazowo są myte i wyparzane w zmywarce gastronomicznej z 

użyciem środków do tego przeznaczonych. 

11. W stołówce posiłki wydawane są zmianowo co 20 minut – pamiętając o każdorazowej dezynfekcji 

stołów i krzeseł (personel kuchni) oraz wietrzeniu sali (wychowawcy). 

12. W czasie obiadu w stołówce przebywają tylko osoby spożywające posiłek. 

13. Dla nieobecnych uczniów stołówka nie wydaje posiłku na zewnątrz. Rodzic/opiekun prawny zgłasza 

nieobecność dziecka, odliczenie następuje od następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłata środków 

finansowych przeniesiona jest na kolejny miesiąc. 

14. Dziecko u którego zachodzi podejrzenie zakażenia  koronawirusem  (duszności, kaszel, wysoka 

gorączka) zostaje bezzwłocznie odizolowane przez wychowawcę  do wyznaczonego pomieszczenia 

(izolatki). Wychowawca w tym przypadku zakłada fartuch, przyłbicę lub maskę i rękawiczki . 
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15. Wychowawca pozostaje z dzieckiem w izolatce zachowując bezpieczną odległość 1,5m  zawiadamiając  

o zaistniałej sytuacji dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

16. Personel kuchni szkolnej przygotowuje i wydaje posiłki z zachowaniem wszelkich  przepisów prawa 

określonych przez MEN, MZ, GIS. 

  

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

  

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji.   

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.   

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych zostanie on odizolowany (sala 40) w celu skontaktowania się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  Pracownik zobowiązany 

jest zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez lekarza oraz organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną wprowadzone 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.   

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły Dyrektor 

w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, kuratorium oświaty i organem 

prowadzącym podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiedniego wariantu nauczania:  

 wariant A – nauczanie stacjonarne,   

 wariant B – nauczanie hybrydowe (mieszane),   

 wariant C – nauczanie zdalne.  

 Do prowadzenia zajęć na odległość w Szkole Podstawowej nr 3 w Gnieźnie wykorzystywana 

będzie platforma Teams będąca elementem Office 365, dziennik elektroniczny i inne.  

 Powyższe procedury dotyczą także uroczystości, konkursów oraz wszelkich imprez o charakterze 

masowym odbywających się na terenie szkoły.   

 


