
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni w trakcie prowadzonych zajęć 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej 

nr 8 w Gdyni, w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych 

i dydaktycznych. 

§ 2 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, których rodzice podpisali oświadczenie. 

2. Wstęp rodzicom na teren szkoły jest zabroniony. 

3. Wchodząc do szkoły uczniowie klas 4 - 8 muszą bezwzględnie dezynfekować ręce (miejsce do 

dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły). Młodsi uczniowie, pod kontrolą 

wychowawcy, myją ręce przed zajęciami. 

4. Rodzice przyprowadzanych dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

5. Harmonogram wchodzenia i wychodzenia poszczególnych klas do i z budynku szkoły:  

• wejście nr 4: 3a, 2a, 3b, 1a, 1b, 2c 

• wejście nr 3: 0,  

• wejście nr 1: świetlica, 2b 

6. Uczniowie zobowiązani są do przechowywania obuwia zmiennego w workach. 

7. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane punktualnie. 

8. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie na wyznaczoną godzinę (maksymalnie 10 minut 

przed rozpoczęciem swoich lekcji). Zabrania się przebywania w budynku szkoły oraz na 

terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach. 

9. Dzieci spóźnione wchodzą wejściem nr 1. Dzieci młodsze są w tym miejscu przekazywane 

pracownikowi szkoły. 



10. Osoby odbierające dziecko od wychowawcy po lekcjach muszą posiadać identyfikator 

(dotyczy uczniów klas 0 i 1 przez pierwsze dwa miesiące). 

11. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy muszą legitymować się dowodem tożsamości. 

12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

13. W przypadku stwierdzenia u ucznia jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie on 

umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice zostaną wezwani do 

natychmiastowego odebrania dziecka. 

14. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

15. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

 

§ 3 

Sposób organizowania zajęć 

1. Każda klasa odbywa lekcje w miarę możliwości wyłącznie w jednym pomieszczeniu. 

2. Przed wejściem do sali lekcyjnej, każdorazowo uczeń klasy 4 - 8 dezynfekuje ręce przy użyciu 

płynu w sali z zachowaniem określonych przez GIS zasad oraz pod nadzorem nauczyciela. 

Uczniowie klas 0 - 3 myją ręce pod nadzorem nauczyciela. 

3. Pierwszego dnia zajęć uczniowie zajmują stałe miejsca w sali i nie zmieniają ich. Uczniowie 

mogą zmienić miejsce przy ławce tylko, jeśli będzie to konieczne. O takiej zmianie zdecyduje 

nauczyciel. 

4. W czasie zajęć uczniowie nie poruszają się po sali, chyba, że jest to konieczne. 

5. Uczniowie mogą korzystać z toalety w czasie lekcji. 

6. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

Obowiązek taki może nałożyć dyrektor wziąwszy pod uwagę zmianę sytuacji 

epidemiologicznej. 

7. Rekomenduje się prowadzenie wszystkich zajęć na świeżym powietrzu, jeśli jest to tylko 

możliwe. 

8. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącym do szkoły oraz na 

całym terenie należącym do szkoły. 



9. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu 

zabaw przez osoby trzecie. 

10. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły. 

11. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi powinny być wietrzone przez nauczyciela 

sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które znajdują się na stoliku ucznia, w plecaku 

bądź w szafce. 

13. Zabrania się wymieniania przyborami szkolnymi i książkami. 

14. Uczniowie, którzy są zwolnieni z nauki drugiego języka lub zajęć WF,  pozostają z klasą 

i zajmują się cichą pracą własną, jeśli zajęcia te nie są na końcu lub na początku zajęć. 

15. Wszystkie przerwy śródlekcyjne, jeśli jest to możliwe, są organizowane na świeżym 

powietrzu,  

16. Nauczyciele i uczniowie zachowują w miarę możliwości dystans społeczny. 

17. Nauczyciele oraz uczniowie klas 4 - 8 noszą maseczki lub przyłbicę w budynku szkoły w czasie 

przerw śródlekcyjnych, jeśli przebywają w budynku szkoły. 

 

§ 5 

Zajęcia wychowania fizycznego 

1. Dopóki pozwolą warunki atmosferyczne, lekcje WF odbywają się na otwartej przestrzeni. W 

przypadku bardzo brzydkiej pogody - w auli i sali gimnastycznej. 

2. Organizacja szatni i wyjść na zajęcia: 

• jedna grupa ćwiczebna przebiera się w szatniach WF  

• druga grupa ćwiczebna przebiera się w siłowni  

3. W sali gimnastycznej i w auli może przebywać jednocześnie jedna grupa uczniów. 

4. Podczas zajęć WF w pomieszczeniach szkoły ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe 

(piłka koszykowa, ręczna, nożna). 

5. Dla uczniów dostępny będzie tylko sprzęt, który można umyć i zdezynfekować. 

6. Na zajęciach WF używany sprzęt sportowy i podłoga powinny być umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

7. Gdy klasa ma dwie godziny lekcji WF, uczniowie nie wchodzą do szatni pomiędzy tymi 

lekcjami. 



 

§ 6 

Regulamin zajęć świetlicowych 

1. Z zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy z elementami dydaktyki mogą skorzystać 

dzieci klas 0 - 3, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom 

opieki w domu. Z klas starszych ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, po wcześniejszym złożeniu podania do dyrekcji. 

2. Uczniowie w świetlicy szkolnej korzystają wyłącznie ze swoich przyborów do pisania 

i rysowania. Białe i kolorowe kartki zapewnia wychowawca świetlicy. 

3. Do dyspozycji uczniów pozostają wyłącznie przedmioty i zabawki możliwe do dezynfekcji 

codziennie po ich użyciu. 

4. Sprzęt sportowy, piłki, hula-hopy, skakanki, będą udostępnianie uczniom przebywającym 

w świetlicy przed wyjściem do ogrodu szkolnego i codziennie dezynfekowane przez obsługę. 

5. W świetlicy szkolnej zabrania się używania sprzętów elektronicznych, telefonów 

komórkowych, laptopów, tabletów, odtwarzaczy MP3. W wyjątkowych przypadkach 

uczniowie mogą skorzystać z służbowego telefonu wychowawcy świetlicy. 

6. Świetlicę szkolną należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę, w szczególności przed 

otwarciem sali, w trakcie trwania zajęć i po dezynfekcji. 

 

§ 7 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać 

każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do 

regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być 

dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczę, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła 

i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. 

3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 



5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są skorzystania 

z konsultacji medycznej. 

 

§ 8 

Kontakt z osobami trzecimi 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Taki 

kontakt jest możliwy tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły 

powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania 

rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą 

mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi, muszą zakrywać usta i nos oraz mieć rękawiczki lub 

zdezynfekowane ręce. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania 

rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu 

w trakcie noszenia rękawiczek. 

4. Należy zapewnić sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

5. Konsultacje oraz zebrania z rodzicami organizowane są przy pomocy technik komunikacji na 

odległość. 

 

§ 9 

Pozostałe regulacje 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły.  

W takiej sytuacji będzie możliwe również przejście na nauczanie hybrydowe. 

2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 

rodzicom za pomocą strony internetowej szkoły lub mailowo. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów 

prawnych uczniów. 



 

§ 10 

Procedury korzystania z biblioteki 

1. Biblioteka szkolna i czytania pozostają zamknięte. Zasady korzystania biblioteki i 

wypożyczania książek zostaną podane w późniejszym terminie i opublikowane na stronie 

szkoły. 


