
 
 

 

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  

w Świdnicy 

 

 
1. Od 18 maja br. umożliwiamy udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, 

fizjoterapii. 

2. Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas I-III udział w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

3. Od 25 maja br. umożliwiamy:  

- korzystanie z biblioteki szkolnej. 

      - konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej  i korzystanie z biblioteki     

szkolnej. 

4. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. 

 

 
Procedura zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I-III 

 i konsultacji w szkole 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych na terenie świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 16.00. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu 

liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 



 
 

 

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 

godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

 w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem  

i po zakończeniu zajęć. 

19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 

2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

22. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

23. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

24. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

25. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

26. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

27. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.( Zał.2). 

28. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 



 
 

 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono płyn dezynfekujący  

do rąk oraz  informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie  

lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po 

skorzystaniu z toalety. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i 

nos.  

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia  

koronawirusem u pracownika szkoły 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 
 

 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się  

do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 

potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych 

 
1. Od dnia 18 maja 2020 r. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów  mają charakter 

dobrowolny,  a uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów uczestniczących w zajęciach.  
  

2. Rodzic/opiekun prawny/ opiekun przy dowozie dziecka nie może wejść na teren 

placówki. Wejście jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim 

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej. Rodzic przy dowozie 

dziecka do szkoły  na teren placówki jest zobowiązany do zachowania wszystkich 

możliwych środków ostrożności, przede wszystkim do osłony ust i nosa, dezynfekcji 

rąk dostępnym płynem i/lub ubrania rękawiczek ochronnych. 
  

3. Rodzic/opiekun prawny oczekujący na dziecko  jest zobowiązany do zachowania 

środków ostrożności – osłony ust i nosa i zachowania dystansu społecznego, min. 2 m 

w stosunku do innych osób oczekujących lub pracowników szkoły przebywających            

w pobliżu. 

4. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa 

ucznia w zajęciach ( zał. 1), nauczyciel prowadzący zajęcia uzgadnia 

z rodzicem/opiekunem prawnym harmonogram zajęć. Rodzic/opiekun prawny 

wyraża także zgodę na pomiar temperatury podopiecznego  (zał. 2). 
 

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do pozostawienia dziecka  w domu                             

i odwołania uczestnictwa w zajęciach w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów, które mogą wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej. W takiej sytuacji 

zaleca się poradę medyczną. 
 

6. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą z zakażoną 

koronawirusem, przebywającą w izolacji lub osobą podejrzaną o zakażenie 
koronawirusem, przebywającą na kwarantannie, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.  

7. Zajęcia rewalidacyjne są przeprowadzane w formie indywidualnej – na jednego ucznia 

przypada jeden nauczyciel prowadzący zajęcia. 
  

8. Zaleca się, aby uczeń po wejściu na teren szkoły umył dokładnie ręce wodą                         
z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.  



 
 

 

9. Zaleca się, aby nauczyciel prowadzący zajęcia umył dokładnie ręce wodą z mydłem 
lub zdezynfekował każdorazowo przed zajęciami i po zajęciach.  

10. Każdorazowo po zakończonych zajęciach należy wywietrzyć pomieszczenie, 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe i stanowisko pracy ucznia przygotowując                 
je dla następnego podopiecznego.   

11. Zaleca się, aby nauczyciele nie nosili biżuterii w zakładzie pracy, gdyż może to 
utrudniać prawidłowe umycie lub dezynfekcję rąk. 
 

12. W miarę możliwości osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłonny ust i nosa 
oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w 
sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.   

13. W sali, w której przebywają uczniowie nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie dezynfekować lub wyprać w temp. 60oC .  

14. Uczeń powinien posiadać własne przybory do pisania. W czasie zajęć rzeczy te mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym.  
15. Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu 

godziny i systematycznie dezynfekowana (biurka, ławki, klawiatury i myszki, 
włączniki świateł, klamki drzwi wejściowych).  

16. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie czyścić lub 
dezynfekować po użyciu. 

17. Nauczyciele przypominają uczniom, aby często myli ręce wodą z mydłem, zgodnie z 

instrukcją znajdującą się w łazienkach.  
18. Podczas zajęć wyznaczony personel obsługi powinien cyklicznie zmywać                              

i dezynfekować ciągi komunikacyjne, po których poruszają się uczniowie wraz                     

z opiekunami. Po skończonych zajęciach i opuszczeniu sal przez nauczycieli                         

i uczniów wyznaczony personel dezynfekuje sale, w których odbywały się zajęcia.  
 

19. W sytuacji, gdy u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

wystąpią niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem 

należy pracownika odizolować i zastosować odpowiednie procedury.  
20. W sytuacji, gdy u ucznia biorącego udział w zajęciach, wystąpią objawy niepokojące, 

 
które mogą sugerować zakażenie koronawirusem, ucznia należy odizolować w 

wyznaczonym pomieszczeniu, zawiadomić rodzica/opiekuna prawnego i postępować 

zgodnie z procedurą. 

 

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece. 
 

 

1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m). 

2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, 

dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

3. Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza.  

4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.  

5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny 

być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez 

służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt 

telefoniczny oraz mailowy. 



 
 

 

6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych  

na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.  

7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, należy umyć ręce wodą z mydłem. 

8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami  

i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru. 

9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry). 

10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie  

z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem 

na bazie alkoholu (min. 60%). 

11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie  

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,  

jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie 

wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, 

blaty, oparcia krzeseł. 

15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji  

o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie 

przebywać w bibliotece. 

16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).  

17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów. 

18.  Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii 

(oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone. 

19. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki. 

20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie 

księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych. 

 

 

Zasady korzystania z biblioteki 

 

1. Od 25 maja do 29 maja br. uczniowie korzystający z konsultacji mogą korzystać  

z biblioteki szkolnej w godzinach 8.00-10.00, a od 1 czerwca w godzinach 8.00- 12.00. 

2. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic. 

3. W okresie od 25 maja br. obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany 

przez nauczyciela bibliotekarza. Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania  

z księgozbioru i multimediów. 

4. W bibliotece obowiązuje odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi  

co najmniej 1,5 m. 

5. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych 

biblioteki. 

6. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej. 

7. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych 

rękawic dla pracowników. 

8. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie 

przebywać w bibliotece. 

9. Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. 



 
 

 

10. Należy ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do 

księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych. 

 

Procedury przyjmowania zwrotów książek  

i podręczników do biblioteki szkolnej 

 w czasie kwarantanny 
 

1.Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

2.Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny  o terminach zwrotów 

książek i podręczników oraz  - w przypadku ich zgubienia lub zniszczenia – o ich 

odkupieniu. 

3.Wszelkich  wyjaśnień  dotyczących  spraw  wypożyczeń lub zapytań o książki / 

podręczniki, nauczyciel bibliotekarz udziela przez e-dziennik. 

4.Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek 

zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 

okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę 

książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). 

5.Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się 

osób). 

6.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach. 

7.Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Należy pamiętać również, aby 

składowane książki były oznaczone datą, w której zostały przyjęte.  

8.Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko 

ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem 

(własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela: 

- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej; 

następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w 

określonym pomieszczeniu. 

- po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą 

przeznacza 10-15 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku. 

9.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą 

innych narzędzi komunikacji.  


