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Procedury funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu  

w okresie epidemii COVID-19 

 

Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19.  

§ 1 
Informacje wstępne 

 
1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

2. Pozostać w domu powinni też nauczyciele i inni pracownicy szkoły, u których wystąpiły niepokojące 

objawy choroby zakaźnej. 

3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki infekcji górnych dróg oddechowych lub pomiar temperatury będzie 

podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki lub zostanie odesłane  

do domu. 

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.  

5. Uczniowie do szkoły wchodzą wejściem głównym. Po wejściu do szkoły wymagana jest dezynfekcja 

rąk.  

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci powinni zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

7. Zaleca się, by rodzice klas starszych (2-8) odprowadzali dzieci jedynie do drzwi wejściowych.  

8. Po wejściu do budynku rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekowania dłoni oraz zakrywania ust  

i nosa. 

§ 2 
Organizacja zajęć szkolnych 

 
1. Uczniowie klas 1-3 mają wszystkie zajęcia, prócz informatyki i wychowania fizycznego w swoich 

salach, natomiast uczniowie klas 4-8 przemieszczają się do kolejnych sal lekcyjnych  

w maseczkach. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych, zmiany sal w ciągu dnia będą zminimalizowane. 

3. Po każdych zajęciach dyżurni klasowi, pod opieką nauczyciela kończącego zajęcia, dezynfekują stoliki 

i wietrzą klasę. 

4. Uczniowie klas 4-8 każdorazowo po wejściu do nowej sali lekcyjnej dezynfekują ręce. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  
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6. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na dworze.  

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.   

8. Nauczyciele sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi wykonują w maseczce lub przyłbicy ochronnej. 

 
§ 3 

               Organizacja przerw 
 

1. Klasy 1-8 podczas: przerw, obiadów i zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych funkcjonują  

w następujących grupach: 

 Grupa I – klasa 1a i 1b 

 Grupa II – klasa 2a i 2b 

 Grupa III – klasa 3a, 4a i 4b 

 Grupa IV - klasa 5a i 6a 

 Grupa V - klasa 7a i 8a. 

2. Nauczyciel w klasach 1–3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w zależności od potrzeb.  

3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów  

w czasie przerw na dworze. 

4. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy na korytarzach i w salach, w których rozpoczynają kolejne 

zajęcia oraz na świeżym powietrzu. 

5. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

6. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw 

wyłącznie w swoich grupach międzyoddziałowych. 

7. Uczniowie klas 4-8 przemieszczają się do kolejnych sal lekcyjnych oraz do stołówki szkolnej  

w maseczkach.    

8. Uczniowie klas 4-8 w szkole w kontaktach z uczniami z poza swojej grupy zachowują dystans 1,5 m 

oraz zakrywają usta i nos maseczką. 

§ 4 
Organizacja żywienia 

 
1. Organizacja żywienia odbywać się będzie w stołówce szkolnej. 

2. Pracownicy stołówki są zobowiązani do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Podczas wydawania posiłków personel stołówki zobowiązany jest do noszenia maseczek  

i fartuchów. 

4. Posiłki są wydawane zmianowo. 

5. Po każdym wydaniu posiłku czyszczone są blaty, stoły, poręcze krzesła. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte i wparzane w zmywarce z dodatkiem detergentów. 
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§ 5 
Inne zalecenia organizacyjne 

 

1. Obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Dzieci powinny posiadać własne wielorazowe butelki z napojami. Korzystanie ze wspólnych 

dystrybutorów wody jest czasowo zawieszone. 

3. Sprzęt i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować zostały usunięte  

z sal lekcyjnych. 

4. Pracownicy obsługi: 

 regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchnie 

dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze.  

 regularnie sprzątają i dezynfekują wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, 

ciągi komunikacyjne. 

5. Nauczyciele klas 1-3 dezynfekują ławki po skończonych zajęciach w swojej sali oraz wietrzą 

pomieszczenia co najmniej raz na godzinę. 

6. Nauczyciele klas 4-8 nadzorują i pomagają w dezynfekcji ławek po skończonych zajęciach danej 

klasy oraz dbają o wietrzenie pomieszczeń na każdej przerwie. 

7. Nauczyciele w-f są odpowiedzialni za dezynfekcję sprzętu sportowego. 

8. Książki oddawane do biblioteki odkładane są w wyznaczone miejsca i wracają do powtórnego 

wypożyczenia po dwóch dniach. 

§ 6 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączkę), bezzwłocznie zostaje odprowadzone przez nauczyciela do wyznaczonego 

pomieszczenia (biuro przy pokoju nauczycielskim). 

2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

3. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4. Rodzice, po konsultacji z lekarzem, powiadamiają szkołę o stanie zdrowia dziecka. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor postępuje 

według zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Procedury obowiązują od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania. 


