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Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 236  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej  

w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 r.  

 

1. Zasady zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania biblioteki szkolnej 

2. Zasady zachowania bezpieczeństwa w pracowni komputerowej 

3. Procedura korzystania z gabinetu doradcy zawodowego 

4. Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 obowiązujące podczas terapii 

integracji sensorycznej 

5. Procedura korzystania z gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego 

6. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas terapii metodą Tomatisa 

7. Procedury obowiązujące w gabinecie logopedy i terapeuty pedagogicznego 

8. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć rewalidacji ruchowej 

9. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej i oddziałów 

przedszkolnych przez rodziców 

10. Procedura zajęć w klasach I –III 

11. Procedury w oddziałach przedszkolnych 

12. Procedury w świetlicy szkolnej 

13. Procedury postępowania na lekcji wychowania fizycznego  

 

 

1.  Zasady zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania biblioteki szkolnej 

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. 

2. Czytelnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas wypożyczania i 

zwrotów książek. 

3. Uczniowie wypożyczający/oddający książki nie wchodzą do pomieszczeń 

bibliotecznych, lecz obsługiwani są przez przesłonę w otwartych drzwiach  

do biblioteki.  

4. Czytelnicy nie korzystają z wolnego dostępu do książek. Książki podaje 

bibliotekarz. 

5. Wypożyczać książki uczniowie mogą po zakończeniu zajęć lekcyjnych 

odbywających się w bibliotece szkolnej.  

6. Lektury są wypożyczane według zamówienia uczniów danej klasy. Zamówienie 

dostarcza łącznik z biblioteką. Nauczyciel bibliotekarz wydaje lektury 

bezpośrednio w klasie, do 3 dni od złożenia zamówienia. 

7. Zwrócić książki można podczas każdej przerwy, w godzinach pracy biblioteki.  

8. Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z użytkowania  

na okres minimum 48 godzin. Przechowywane są w miejscu niedostępnym  

dla uczniów. 

9. Na zajęciach opiekuńczych (za religię, j. hiszpański, WF) w bibliotece szkolnej 

może przebywać jednocześnie do trzech uczniów. 
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2.  Zasady zachowania bezpieczeństwa w pracowni komputerowej 

 1. Uczniowie wchodzą do pracowni na polecenie nauczyciela, po uprzednim 

odkażeniu rąk.  

2. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie zmieniają wyznaczonych stanowisk 

komputerowych. 

3. Klawiatury i myszki zabezpieczone są folią spożywczą. Folia wymieniana jest 

codziennie po lekcjach podczas sprzątania sali. 

4. Po każdej lekcji pracownia komputerowa jest wietrzona, dezynfekowane są stoły, 

klawiatury i myszki. 

5. Nie ulega zmianie regulamin pracowni komputerowej.  

3.  Procedura korzystania z gabinetu doradcy zawodowego 

 1. Przed wejściem do gabinetu uczeń/rodzic dezynfekuje ręce. 

2. Gabinet jest dezynfekowany po każdej wizycie osób innych niż specjalista,  

do którego gabinet należy. 

3. W gabinecie mogą przebywać osoby przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. 

Miejsce siedzące wskazuje specjalista. 

4. W związku z sytuacją epidemiologiczną, dla zachowania bezpieczeństwa, rodzice 

lub uczniowie proszeni są o umawianie się na spotkania bezpośrednio z doradcą 

zawodowym poprzez system Librus lub pracowniczy e-mail. 

5. Prowadzący przechowuje wypełnione testy i wytwory własne uczniów w miejscu 

wyznaczonym do ich bezpiecznego składowania. 

6. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów wskazujących na możliwość 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, specjalistę obowiązują ogólnoszkolne 

procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego. 

4.  Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19 obowiązujące 

podczas terapii integracji sensorycznej 

 1. Dziecko przynosi strój do przebrania się, przed zajęciami. 

2. Terapeuta przyjmuje dziecko ubrany w środki ochrony indywidualnej. 

3. Przed wejściem do gabinetu i po zakończeniu terapii należy umożliwić  dziecku 

umycie lub dezynfekcję rąk.   

4. Terapeuta po każdych zajęciach dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych 

środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce. 

5. Po zajęciach terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę. 

6. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 150 cm 

7. Korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. 

przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym 

powyższy warunek materiałem. 

8. Pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko 

z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane dezynfekcji. 

9. Przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo 

foliować. 
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5.  Procedura korzystania z gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego 

 1. Gabinet pedagoga/psychologa szkolnego jest otwarty w godzinach pracy 

pedagoga/psychologa. 

2. Przed wejściem do gabinetu uczeń/rodzic dezynfekuje ręce. 

3. Gabinet jest dezynfekowany po każdej wizycie osób innych niż specjalista,  

do którego gabinet należy. 

4. W gabinecie mogą przebywać osoby przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. 

Miejsce siedzące wskazuje specjalista. 

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną, dla zachowania bezpieczeństwa, rodzice 

proszeni są o umawianie się na spotkania bezpośrednio z pedagogiem lub 

psychologiem szkolnym – telefonicznie, poprzez system Librus lub pracowniczy 

e-mail. 

6. W przypadku zajęć prowadzonych przez pedagoga/psychologa dla uczniów  

z różnych klas, wymagane jest zachowanie dystansu społecznego oraz zalecane 

jest zakrywanie nosa i ust. 

7. Prowadzący przechowuje wypełnione karty pracy i wytwory własne uczniów  

w miejscu wyznaczonym do ich bezpiecznego składowania. 

8. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów wskazujących na możliwość 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, specjalistów obowiązują ogólnoszkolne 

procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego. 

6.  Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas terapii metodą Tomatisa 

 1. Terapeuta przyjmuje dziecko ubrany w środki ochrony indywidualnej. 

2. Przed wejściem do gabinetu i po zakończeniu terapii należy umożliwić  dziecku 

umycie lub dezynfekcję rąk.   

3. Terapeuta po każdych zajęciach dokonuje wymiany lub dezynfekcji  użytych 

środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce. 

4. Po zajęciach terapeuta dezynfekuje sprzęt  oraz wietrzy salę 

5. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 150 cm 

6. Korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu,  

tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym 

powyższy warunek materiałem. 

7. Przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo 

foliować. 

7.  Procedury obowiązujące w gabinecie logopedy i terapeuty pedagogicznego 

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy są objęci kwarantanną albo 

mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Obowiązkowe jest prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej 

(rękawiczki, maseczki, przyłbice).  

3. Obowiązek przestrzegania zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja). 

4. Regularne wietrzenie pomieszczenia.  

5. Usunięcie z sali dywanów, maskotek i innych przedmiotów, których nie da się 

zdezynfekować. 

6. Zapewnienie środków czystości przy wejściu do gabinetu. 
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7. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych (klamki, 

blaty, krzesła) i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.  

8. Informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust. 

8.  Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć rewalidacji ruchowej 

 1. Dziecko przynosi strój do przebrania się, przed zajęciami. 

2. Prowadzący zajęcia przyjmuje dziecko ubrany w środki ochrony indywidualnej. 

3. Przed wejściem do Sali i po zakończeniu zajęć, uczeń myję lub dezynfekuje ręce.  

4. Nauczyciel po każdych zajęciach dokonuje wymiany lub dezynfekcji użytych 

środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje dłonie.  

5. Po zajęciach nauczyciel dezynfekuje sprzęt i wietrzy salę. 

6. Zachowanie odległości między ćwiczącymi min. 1,5m.  

7. Korzystanie z przyborów łatwo poddających się dezynfekcji.  

8. Przedmioty jak np. kocyki , poduszki itp. Muszą być usunięte z Sali. 

9. Dzieci które ćwiczą w parach powinny być łączone z tej samej grupy lekcyjnej.  

9.  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej i 

oddziałów przedszkolnych przez rodziców 

 1. Dzieci przyprowadzane są osobiście przez rodziców/opiekunów wejściem przez 

plac zabaw od ul. Elekcyjnej w godzinach 6:45 do 9.15.  

2. Przy wejściu, dzieci są odbierane przez opiekunów/wychowawców świetlicy, 

nauczycieli oddziałów przedszkolnych i zaprowadzane do sal po uprzednim 

rozebraniu się w miejscach wydzielonych dla poszczególnych klas przy salach 

lekcyjnych lub szatni (dotyczy tylko klas 0 oraz IV).  

3. Dzieci odbierane są osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów przez wejście 

główne lub przez plac zabaw: 

 bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych rodzice odbierają dzieci przez plac 

zabaw; 

 w pozostałych godzinach pracy świetlicy dzieci odbierane są przez wejście 

główne; 

      W każdym przypadku wychowawcy/nauczyciele osobiście przyprowadzają dzieci  

do rodziców/opiekunów. 

4. Rodzice/opiekunowie proszeni są, aby nie wchodzili na teren szkoły.  

W szczególnych przypadkach np w okresie adaptacyjnym lub z dziećmi  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice/opiekunowie mogą 

wejść na teren szkoły stosując się do reżimu sanitarnego tj, zakładając maseczki, 

dezynfekując ręce, zachowując dystans społeczny. 

5. Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren szkoły wpisują się do księgi wejść.  

10.  Procedura zajęć  w klasach I –III 

 1. Każda klasa przebywa w swojej sali. 

2. Sale lekcyjne są wietrzone i dezynfekowane co godzinę lekcyjną. 

3. Z sal usunięte są przedmioty, które nie podlegają dezynfekcji. 

4. W salach zachowuje się bezpieczny odstęp. 

5. Dzieci nie przynoszą do szkoły zbędnych rzeczy np. zabawek, pluszaków itp. 
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6. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów. 

7. Każdy uczeń posiada plastikowe pudełko na swoje podręczniki i przybory, które 

przechowywane jest w sali i dezynfekowane na koniec zajęć lekcyjnych. 

8. Przerwy ustala nauczyciel, tak aby nie pokrywały się z przerwami klas starszych. 

9. Podczas przerw z dolnego holu korzystają klasy IV, V i VI c. 

10. Na dolnym holu może przebywać jedna klasa, a na boisku szkolnym dwie. 

11. Obiady uczniowie jedzą według ustalonego grafiku, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa. 

12. Po skończonych zajęciach dzieci odbierane przez rodziców, odprowadzane są 

przez nauczyciela do wyjścia. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w tej samej sali lekcyjnej, gdzie przychodzi 

wychowawca świetlicy. 

11.  Procedury w oddziałach przedszkolnych 

 1. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

2. Każda grupa ma wyznaczoną salę, w której przebywa. 

3. W każdej sali znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. 

4. Z sal, w których przebywają oddziały przedszkolne zostały usunięte przedmioty  

i sprzęty, których nie można skutecznie uprać/zdezynfekować. 

5. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek. 

6. W ciągu dnia każda z sal jest kilkakrotnie wietrzona i dezynfekowana. 

7. Zorganizowane wspólne mycie rąk odbywa się przed posiłkami, po powrocie 

z boiska szkolnego oraz po każdorazowym pobycie w toalecie. 

8. Dzieci w miarę możliwości pogodowych codziennie korzystają z pobytu  

na świeżym powietrzu na boiskach na terenie szkoły. 

12.  Procedury w świetlicy szkolnej 

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałych salach dydaktycznych.   

2. W salach, w których przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory  

3. do zabaw (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.  

4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone  

5. w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których uczniowie korzystają  

pod nadzorem nauczyciela.  

6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

7. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory szkolne, które 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich przyborów. 

9. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

10. Sale będą  wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz  

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
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11. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe (podwyższoną 

temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy  

z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu i zastosować się do obowiązujących procedur.  

12. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym.  

13.  Procedury postępowania na lekcji wychowania fizycznego 

 1. Każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad 

obowiązujących na lekcjach wychowania fizycznego w czasie pandemii. 

2. W zajęciach wychowania fizycznego biorą udział uczniowie zdrowi nie 

przejawiający objawów choroby. 

3. Uczniowie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują płynem odkażającym przed  

i po lekcji WF-u. 

4. Ćwiczący przebierają się w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli WF-u: 

- dziewczęta wszystkich klas- w szatniach przy sali gimnastycznej; 

- chłopcy klas 4-5 - przebierają się w sali gimnastycznej (każda grupa w innej jej 

części), a przebrane stroje zostaną na czas lekcji przeniesione na wieszaki przed 

salą; 

- chłopcy klasy 6-8 przebierają się w swoich salach lekcyjnych i schodzą  

na zajęcia WF pod opieką nauczyciela WF. 

6. W czasie przebierania się należy zachować bezpieczną odległość. Po każdej 

grupie szatnie będą wietrzone, a wieszaki dezynfekowane. 

7. Uczniowie przychodzą na zajęcia tylko we własnym stroju sportowym. 

8. Podczas zbiórki wszyscy muszą zachować odstęp 1,5 m. 

9. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą; butelek bez 

podpisów nie można używać. 

10. Zajęcia prowadzone będą - w miarę możliwości - na powietrzu, z ograniczeniem 

kontaktu między uczniami oraz zmniejszeniem ilości gier zespołowych.    

11. Na terenie bloku sportowego mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy  

w danej godzinie mają lekcję. 

12. Uczeń, którego samopoczucie pogorszy się podczas zajęć jest zobowiązany  

do zgłoszenia nauczycielowi. 

13. Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji będzie dezynfekowany po każdej lekcji, 

przez pracowników szkoły do tego wyznaczonych.  

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować będą usunięte lub zostanie 

uniemożliwiony do nich dostęp. 

15. Sprzęt sportowy oraz podłoga w sali, będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

16. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebierania się i nie mieszania 

kolejnych grup, zajęcia ruchowe będą kończyć się najpóźniej na 5 minut przed 

końcem lekcji. 

 


