
Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
na okres przejściowy do czasu pełnego przywrócenia funkcjonowania placówki.

§ 1

Przychodzenie i wychodzenie uczniów 

1. Osoby dorosłe wchodzące do placówki bezwzględnie muszą być zaopatrzone w środki
ochrony osobistej - maseczkę, przyłbicę, rękawiczki, oraz dezynfekować ręce płynem
znajdującym  się  przy  wejściu  do  szkoły.  Należy  zachować  dystans  społeczny  w
odniesieniu                                   do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący minimum                2 metry.

2. Osoby dorosłe mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonego obszaru szkoły.
3. Uczniowie wchodzący do placówki dezynfekują ręce płynem znajdującym się przy

wejściu,  gdzie  mierzy  im  się  temperaturę.  Następnie  udają  się  do  wyznaczonej
sali/pomieszczenia.

4. Do szkoły przychodzą  uczniowie/  przyprowadzani  są uczniowie wyłącznie  zdrowi,
bez objawów chorobowych.

5. Rodzice/osoby uprawnione do odbioru dziecka odbierają je z wyznaczonego obszaru
zachowując 2 metrowy odstęp od personelu nie  wchodząc do innych  pomieszczeń
szkoły.

§ 2
Pobyt ucznia w szkole

1. Do szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  uczeń  zdrowy,  bez  objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2. W grupach, w poszczególnych pomieszczeniach, może przebywać 12 uczniów. Przy
określeniu  liczby   uczniów  w  grupie  zostanie  uwzględniony  rodzaj
niepełnosprawności ucznia.

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani zostaną ci sami nauczyciele.
4. Jedna grupa będzie przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
5. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Nauczyciele i opiekunowie zwracają uwagę aby uczniowie często i regularnie myli

ręce.  Przypominają  codziennie  o  zasadach  bezpieczeństwa  obowiązujących
w placówce.

7. Sala,  w  których  przebywają  uczniowie   jest  regularnie  wietrzona  (najmniej  raz
na godzinę).

8. Nauczyciele/opiekunowie  organizują przerwy dla  swojej  grupy nie  rzadziej,  niż  po
45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela/opiekuna.

9. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego według zasad:
maksymalnie dwie grupy uczniów z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi. a także
zmianowość grup.

10. Po  każdych  zajęciach  użyty  sprzęt  sportowy,  oraz  podłoga   -  zostaje  umyty
i zdezynfekowany.



11. Sprzęt  na  boisku,  wykorzystywany  podczas  zajęć  jest  regularnie  czyszczony
z użyciem  detergentu lub dezynfekowany.

12. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren placówki.
13. Korzystanie  z  posiłków  odbywać  się  będzie  w  miejscach  wyznaczonych

z zachowaniem zmianowości wydawania posiłków oraz odległości między uczniami.
14. Źródełka i fontanny wody pitnej zostają wyłączone.
15. W  salach  nie  powinno  być  przedziałów,  których  nie  można  zdezynfekować  oraz

dywanów.

§ 3

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wszyscy pracownicy po przyjściu do 
placówki bezwzględnie muszą dezynfekować ręce płynem znajdującym się przy 
wejściu, oraz zmierzyć temperaturę ciała.

2. Pracownicy mogą nosić środki ochrony osobistej - maseczki, przyłbice, rękawiczki.
3. Pracownik obsługujący wydawanie posiłków powinien mieć rękawice ochronne, 

maseczkę i fartuch.
4. Pracownicy obsługi odpowiadają za regularną dezynfekcję stołów, oparć krzeseł, 

wyłączników światła, klamek, powierzchni mebli, zabawek, sprzetu sportowego oraz 
urządzeń sportowych na boisku szkolnym.

5. Pracownicy obsługi dbają o czystość ciągów komunikacyjnych, oraz zapewniają 
bieżącą dezynfekcję toalet.

6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami/opiekunami.

7. Wszyscy pracownicy są zobligowani do informowania dyrektora placówki o swoim 
złym stanie zdrowia (duszność, kaszel, itp.)

§ 4

Izolacja dzieci chorych

1. W przypadku złego samopoczucia dziecka (temperatura, ból gardła, brzucha) zostanie
ono odizolowane od grupy, skierowane do wyznaczonego pomieszczenia, gdzie pod
opieką będzie oczekiwało na przyjście rodzica/prawnego opiekuna.

2. Po  odebraniu  chorego  dziecka  pomieszczenie,  w  którym  przebywało  zostanie
zdezynfekowane.

3. Uczeń może powrócić do szkoły tylko pod warunkiem, że będzie zdrowy.

 § 5

Obowiązki rodziców

1. Do  szkoły  rodzice  przyprowadzają  dzieci  zdrowe,  bez  jakichkolwiek  objawów
chorobowych.

2. Rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  przebywać  na  terenie  szkoły  tylko
w wyznaczonych obszarach.



3. Rodzic,  który  zostanie  poinformowany  telefonicznie  o  pogorszeniu  stanu  zdrowia
dziecka,  które  przebywa  w  szkole,  powinien  jak  najszybciej  odebrać  dziecko
z placówki. 

4. W przypadku potwierdzenia u dziecka zakażenia koronawirusem należy niezwłocznie
powiadomić o tym szkołę.

5. Rodzic  zobligowany  jest  do  zgłoszenia  wychowawcy  klasy  zmian  związanych
z  numerem telefonu w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą.

6. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, dziecko bezwzględnie
nie może przyjść do szkoły.

7. Rodzic,  który  wyraża  potrzebę  objęcia  dziecka  zajęciami  opiekuńczo  -
wychowawczymi powinien co najmniej 3 dni przedtem powiadomić o tym dyrektora
szkoły.


