
Procedury COVID-19 

Szkoła zapewnia nauczycielom maseczki/przyłbice, rękawiczki -  które mogą nosić wg 
uznania. Nie ma obowiązku ich noszenia. Prosimy jednak o uszanowanie tej decyzji, jeśli 
ktoś taką podejmie. Prosimy o uszanowanie próśb innych o utrzymanie dystansu. 

Prosimy o kichanie/kasłanie w zgięcie łokcia oraz kontrolowanie innych zachowań, które 
mogą sprzyjać ekspozycji na cudzą ślinę czy inne płyny ustrojowe.  

Prosimy o częste mycie i dezynfekowanie rąk. 

Osoby z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć.  

ODBIÓR/PRZYPROWADZANIE DZIECI 

- rodzice odprowadzają dzieci do furtki, nie wchodzą na teren szkoły 
- przy odbiorze w miarę możliwości proszą o przyjście dziecka przez domofon lub telefon 
świetlicy. Nauczyciel odprowadza dziecko do furtki.  

- w przypadku informacji o wzroście zachorowań w naszym powiecie dzieci mają mierzo-
ną temperaturę przed wejściem do szkoły i drugi raz o. godz. 12 

- dzieci z objawami choroby (katar, kaszel, gorączka itp.) nie będą przyjmowane do szko-
ły. Po wystąpieniu u takich objawów w ciągu dnia, będą izolowane, rodzic musi odebrać 
dziecko w ciagu godziny, w przeciwnym razie wzywamy pogotowie.  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

-  w miarę możliwości staramy się nie mieszać oddziałów 1-3 z 4-8. Starsi uczniowie 
wchodzą do szkoły osobnym wejściem, mają wyznaczony na dla siebie własny teren.  

- na lekcjach nauczycieli „wysokiego ryzyka” uczniowie zobowiązani są nosić maski 
- w razie edukacji hybrydowej lub zdalnej szkoła przechodzi na edukacyjną platformę G-

suite i Google Meets, uczniowie zostaną w niej przeszkoleni w pierwszym tygodniu na-
uki (rodzice proszeni o zgody na udostępnienie maili) 

- zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywają się na dworze, nie ma 
gier kontaktowych, sprzęt jest dezynfekowany 

HIGIENA 

-  częste mycie rąk 
- bezdotykowe dozowniki płynów dezynfekcyjnych w szkole - częsta dezynfekcja rąk, sz-

czególnie przed posiłkami, lekcjami wf (także po nich) 
- nauczyciele dyżurują na korytarzach podczas przerw 
- przerwy w miarę możliwości spędzamy na dworze 
- obowiązkowe wietrzenie klas  
- systematyczna dezynfekcja klawiatur w sali informatycznej 

POSIŁKI 



- dzieci posiadają swoje bidony, szkoła nie udostępnia szklanek ani sztućców podczas 
przerw 
-
- obsługa kuchni przy wydawaniu posiłków pracuje w rękawiczkach i maseczkach 
- nie wydajemy rodzicom obiadów na wynos. Zapłacone i niezjedzone - przepadają.  
- dla dzieci przynoszących własne obiady wyznaczona jest szafka do ich przechowywa-

nia.  
-  zakaz wspólnego zdmuchiwania świeczek - sposób obchodzenia urodzin omówiony z 
wychowawcami  

KONTAKT Z RODZICAMI 

- utrzymujemy przez dziennik Librus 
- spotkania są zdalne za pomocą Google Meets - wywiadówki mogą odbyć się fizycznie 

w szkole decyzją wychowawcy klasy 
- rodzice mogą mieć wgląd w zadania dla uczniów na Google Classroom 

ZAKAŻENIA 

1. Gdy zachoruje dziecko 
- z klas 1-3 - badamy kontakty - jeśli nie ma specjalnych wskazań Sanepidu, maksymal-

nie cały oddział 1-3 przechodzi na tygodniową na edukację zdalną, minimalnie: 
klasa+wychowawca+nauczyciele języka przechodzą na tygodniową edukację zdalną.  

-  z klas 4-8 - badamy kontakty, jeśli nie ma specjalnych wskazań sanepidu, klasa i osoby 
z najbliższego kontaktu - tydzień nauki zdalnej - dotyczy uczniów niezaszczepionych 

2. Gdy zachoruje nauczyciel:  
- jeśli to wychowawca 1-3 i jeśli nie ma specjalnych wskazań Sanepidu, to  klasa prze-

chodzi na tygodniową edukację zdalną 
- lub nauczyciel językowy w tym oddziale - całe -1-3 przechodzi na tygodniową edukację 

zdalną 
- nauczyciel klas starszych - badamy kontakty i decydujemy, kto będzie izolowany, jeśli 

nie ma innych zaleceń Sanepidu 

3. Nauczyciel na kwarantannie ze względu na członka rodziny - przygotowuje materiały na 
Google Classroom i uczy zdalnie (chyba że ma zwolnienie lekarskie) - uczniowie je reali-
zują w szkole. Możliwe połączenia wideo podczas lekcji. Klasa w tym czasie pod opieką 
innego nauczyciela.  

4. Uczniowie chorzy, ale nie na COVID (np. przeziębieni), którzy nie są chorzy obłożnie i 
mają zostać w domu do czasu ustąpienia objawów - gdy takich uczniów jest conajmniej 
trzech w klasie - w klasach 7 i 8 przygotowujemy się do streamingu kluczowych lekcji. 
Uczeń ma możliwość śledzenia ich online i konsultacji online. W klasach młodszych - do-
staje zadania i informacje o materiale do zrealizowania za pomocą Google Classroom, ma 
możliwość konsultacji z nauczycielami online.  


