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Załącznik nr 5 

do procedury postępowania  

w okresie pandemii COVID-19 

w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego 

w Rudzie Śląskiej 
Informacje dla rodziców 

 
 

Wyciąg z Procedura postępowania  

w okresie pandemii COVID-19 

w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego 

w Rudzie Śląskiej 

 

 

Zasady ogólne: 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli dziecko przyjdzie do szkoły                   

z jakimikolwiek objawami chorobowymi rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego 

odbioru dziecka po otrzymaniu takiej informacji.  

2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia wychowawcy o nieobecności dziecka                      

w szkole poprzez dziennik elektroniczny z podaniem przyczyny.  

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

4. Ze względu na konieczność szybkiej komunikacji z opiekunami, rodzice zobowiązani 

są do przekazania ca najmniej dwóch sposobów kontaktu, aby w razie potrzeby 

możliwy był natychmiastowy kontakt. Kontakty do osób wyznaczonych przez 

rodziców muszą znajdować się również w upoważnieniu do odbioru dziecka 

ze szkoły.  

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji absolutnie nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły.  

6. Osoby obce wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekować ręce i zasłonić 

usta i nos, wpisywać się do zeszytu wejść i szczegółowo określić miejsce do którego 

udają się, podając godzinę wejścia i wyjścia. Osoby te zobowiązane są do zachowania 

dystansu społecznego.  

7. Na terenie szkoły nie mogę przebywać osoby z zewnątrz bez uzasadnionej przyczyny. 

W razie potrzeby ewentualnie należy ustalić telefonicznie możliwość spotkania 

z dyrekcją, nauczycielami, specjalistami i innymi pracownikami szkoły.  

8. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz 

dezynfekcja rąk, obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu (co najmniej 1,5m) 

9. Uczniowie na terenie szkoły mogą mieć przy sobie własne środki do dezynfekcji 

jednak korzystają z nich wyłącznie w obecności nauczyciela z pominięciem 

chusteczek dezynfekujących.  

10. Uczniów i pracowników szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w częściach 

wspólnych tj. korytarze, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, gabinet 

wicedyrektora.  

11. Wejście do szkoły będzie zamknięte podczas trwania lekcji.  

 

Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami: 
1. W przewozie może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. 

2. Dzieci korzystające z przewozu są przyprowadzane/ odbierane z miejsca zbiórki TYLKO 

przez osoby zdrowe. 
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3. Dzieci oczekują na umówionym przystanku z zachowaniem dystansu społecznego 

zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to odstęp co najmniej 1,5 m. Jeśli 

zachowanie tego odstępu nie jest możliwe, konieczne jest zakrywanie ust oraz nosa. 

4. Wsiadając do pojazdu zaleca się , aby dziecko  miało zakryte usta i nos w celu dbania 

o zdrowie swoje i innych. 

5. Podczas wsiadania opiekun mierzy temperaturę ciała dziecka za pomocą termometru 

bezdotykowego. W przypadku stwierdzenia temperatury 38.0 lub wyższej dziecko nie 

zostanę zabrane busem do szkoły. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona 

dyrekcja szkoły, do której dany uczeń uczęszcza. 

6. Każde dziecko w momencie wsiadania będzie miało dezynfekowane ręce specjalnym 

płynem do dezynfekcji o właściwościach wirusobójczych. Opiekun przewozu spryska 

ręce dziecka płynem dezynfekcyjnym. Dopiero po dezynfekcji rąk dziecko zostanie 

wpuszczone do środka transportu. Rodzice /opiekunowie dzieci które z powodów 

zdrowotnych nie mogą mieć dezynfekowanych rąk, zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia o przeciwskazaniach. 

7. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do 

przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w 

transporcie publicznym:  
8. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 

a. 100 % liczby miejsc siedzących albo 
b. 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji 

technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu 

albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe 

co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. (strefa czerwona ) 
9. Wszystkie powyższe zasady są stosowane także w stosunku do opiekunów przejazdu 

oraz kierowców. 

10. Wszyscy opiekunowie zobowiązani są do zasłaniania ust oraz nosa. 

11. Opiekunowie przewozu zostają wyposażeni w środki ochrony przez zakład pracy. 

 

Wejście do szkoły: 
1. Uczniowie do szkoły przychodzą nie wcześniej niż na 15 minut przed lekcjami. Jeżeli 

uczeń z uzasadnionych powodów przychodzi do szkoły przed godz. 7.45 ma 

obowiązek przebywania wyłącznie na terenie przed szkołą (chodnik przed szkołą) 

zachowując dystans społeczny i z zakryciem nosa i ust. Rodzice zobowiązani są do 

przypilnowania, aby dziecko zbyt wcześnie nie wychodziło do szkoły. Zakazuje się 

wszelkich zgromadzeń na terenie szkoły (w tym na terenach zielonych).  

2. Uczniowie po zakończonych lekcjach kierują się bezpośrednio do domu, obowiązuje 

zakaz przebywania na terenie szkoły przed i po lekcjach. 

3. Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły obowiązuje zakaz wchodzenia z nimi do 

budynku szkoły.  

4. W wyjątkowych sytuacjach, ustalonych wcześniej z wychowawcą, rodzice uczniów 

klas pierwszych oraz uczniów z niepełnosprawnością przez pierwsze dwa tygodnie 

nauki mają możliwość wejścia do przedsionka z dzieckiem, pomóc w dezynfekcji, 

wyciszyć dziecko itp.  

5. Przed budynkiem szkoły oraz na terenach zielonych obowiązuje zakaz grupowania się, 

a w przypadku zwiększonej liczby osób zmierzających do szkoły obowiązuje 

utrzymanie dystansu społecznego.  

6. Rodzice uczniów klas pierwszych oczekują przed szkołą na wychowawcę, który 

odbierze ich i kieruje się z nimi do wejścia gdzie wszyscy dezynfekują ręce i udają się 

do szatni/sali.  

7. Po zakończonych lekcjach uczniowie klas pierwszych odprowadzani są przez 

nauczyciela przed wejście do szkoły gdzie odbierani są przez uprawnione osoby.  

8. W razie nieobecności osoby uprawnionej do odbioru dziecka nauczyciel odprowadza 

dziecko do świetlicy. 
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9. Rodzice musza liczyć się z wydłużeniem czasu wychodzenia dzieci ze szkoły 

ze względu na stosowane procedury. 

10. Uczniowie wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, przy wejściu 

obowiązkowo dezynfekują dłonie pod nadzorem pracowników szkoły. Zdjęcie 

maseczek następuje w sali lekcyjnej.  Z obowiązku zasłaniania ust i nosa 

w szczególnych przypadkach zwolnieni są uczniowie z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu, po wcześniejszym ustaleniu tego z wychowawcą lub po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z obowiązku zakrycia nosa i ust.  

11. Przy wejściu do szkoły dodatkowo wyznaczone osoby nadzorują dezynfekcję rąk 

przez dzieci. Przy wejściu nr 1 – woźna, wejście nr 2 (przy sali gimnastycznej) i nr 3 

(przy sali nr 7)  – pomoce nauczyciela wyznaczone przez dyrekcję (zał. 1). 

12. Na czas trwania sprzyjających warunków pogodowych szatnia wyłączona jest 

z użytku. W momencie jej uruchomienia dyrektor szkoły poinformuje o tym fakcie 

rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny. 

13. Korzystanie z szatni, po jej uruchomieniu, odbywa się z zachowaniem dystansu 

społecznego oraz z zakryciem nosa i ust.  

14. Wejście do szkoły odbywa się trzema wejściami 

• wejście główne „nr 1” – sale z pierwszego piętra tj. 8, 10, 13, 14, 15, 16, gabinet 

pedagoga/psychologa + świetlica, uczniowie wchodzą do swojej sali schodami przy 

świetlicy.  

• wejście obok sali gimnastycznej „nr 2” – parter tj. sala 4, 5, 6, 7, sale rewalidacyjne + 

sala gimnastyczna 

• wejście obok sali 7 „nr 3” – drugie piętro tj. sale 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 24a, 

gabinet logopedyczny, biblioteka, uczniowie wchodzą do swojej sali schodami przy 

sali nr 7.  

Przy wejściu do szkoły uczniów obowiązuje nakaz utrzymania dystansu społecznego 

i zakrycie nosa i ust.  

 

Pobyt w szkole: 
1. Każda klasa w miarę możliwości ma lekcje w jednej sali lekcyjnej przypisanej 

na początku roku szkolnego (zał. 2) 

2. Należy wietrzyć sale przed rozpoczęciem lekcji oraz co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć – odpowiedzialni 

nauczyciele przebywający w sali.  

3. Uczeń w sali zajmuje stałe miejsce wyznaczone przez nauczyciela, którego nie może 

samowolnie zmienić do odwołania.  

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

się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

5. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawki, 

książeczki.  

6. Uczniowie podczas pobytu w szkole zobowiązani są do jak najczęstszego mycia rąk 

lub dezynfekcji. W każdej sali znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji, 

którego można używać wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.  

7. Zaleca się, aby jak najwięcej zajęć lekcyjnych odbywało się na świeżym powietrzu.  

8. Przed wejściem do sali komputerowej (20) uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji 

rąk pod nadzorem nauczyciela. Sala komputerowa i sprzęt są dezynfekowane 

co najmniej raz dziennie.  

9. Na korytarzach i schodach obowiązuje ruch prawostronny. 

10. Dzieci z różnych klas i zespołów podczas przerw nie powinny się ze sobą 

kontaktować. Klasy przebywają wyłącznie w wyznaczonych strefach z którymi 

zapoznaje ich wychowawca (zał. 4) 
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11. Nauczyciele w klasach I-III sami organizują przerwy dla swoich uczniów 

w interwałach adekwatnych do potrzeb. 

12. Klasy 4-8 podczas przerw przebywają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela 

który zakończył z nimi zajęcia. W warunkach sprzyjającej pogody wychodzą na plac 

z zachowaniem dystansu między grupami również pod opieką nauczyciela. Klasy 

wraz z nauczycielem przebywają w wyznaczonych strefach (zał. 5)  

 

 

Spotkania z rodzicami/zespoły/zebrania: 
1. Rodzice w razie potrzeby zobowiązani są przed przyjściem do szkoły telefonicznie 

ustalić termin ewentualnego spotkania ze specjalistami, nauczycielami, 

wychowawcami i innymi pracownikami szkoły.  

2. W miarę możliwości należy ograniczyć spotkania na terenie szkoły na rzecz spotkań 

on-line poprzez platformę MTeams, rozmów telefonicznych oraz poprzez dziennik 

elektroniczny Vulcan. 

 

Świetlica: 
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30  do 17:00. 

Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. 

2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: rodziców 

pracujących, samotnie wychowujących oraz dojeżdżające busem. 

3. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Chore dzieci nie będą przyjmowane. 

4. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub wpisane w karcie 

zapisu osoby lub mogą wychodzić samodzielnie o godzinie określonej przez 

rodziców/opiekunów na pisemnym oświadczeniu. 

5. Dzieci przed wejściem do świetlicy dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela 

i wchodzą pojedynczo, zachowując zalecany dystans. 

6. Po wejściu zgłaszają swoją obecność wychowawcy, zachowując przy tym 

odpowiednią odległość, zajmują oznaczone  miejsce siedzące i mogą ściągnąć 

maseczki. 

7. Nie wolno chodzić ani biegać, gdy pojawi się problem uczeń zgłasza go podnosząc 

rękę. 

8. Dziecko przez cały pobyt w świetlicy siedzi w wyznaczonym miejscu, aby 

ograniczyć bliskie kontakty pomiędzy uczniami. 

9. Dzieci mogą korzystać  tylko z gier i zabawek, które można zdezynfekować 

po skończonej zabawie. 

10. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach plastycznych musi posiadać własne 

przybory (kredki, ołówek, nożyczki, klej), przyborów nie wolno sobie wzajemnie 

pożyczać. 

11. Codziennie (wyjątek, gdy pada deszcz) odbywają  się zajęcia na podwórku, przy 

zachowaniu odpowiedniego dystansu dlatego dzieci  zawsze musza być  ubrane 

odpowiednio do warunków atmosferycznych. 

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy nie 

wchodzą do świetlicy musza mieć zakrytą twarz i nos, zdezynfekować ręce, 

zachować odpowiednią odległość i mieć przy sobie długopis, aby podpisem 

potwierdzić odbiór dziecka. 

 

Stołówka: 
1. Dzieci  schodzą na obiad w maseczce, przed wejściem na jadalnię dezynfekują 

ręce i ustawiają się w kolejce po posiłek, zachowując odpowiedni dystans zgodnie 

z liniami na podłodze. 
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2. W okienku odbierają talerz z posiłkiem,  sztućce i zajmują  miejsce siedzące 

i ściągają maseczki. W miarę możliwości dzieci zajmują codziennie to samo 

miejsce. 

3. Po skończonym posiłku uczniowie zakładają maseczkę i odnoszą naczynia 

i sztućce w wyznaczone miejsce  i wychodzą z jadalni. 

 

Harmonogram spożywania obiadów: 

11.15 – klasy I  

12.00 – klasy II  

12.15 – klasy III  

11.30 – klasy IV, V, VI  

12.30 – VII i VIII 

13.00 – uczniowie kl. I-III rozpoczynający zajęcia na 2 zmianę.  

Uczniowie klas I-III będą przyprowadzani i odprowadzani przez pracownika świetlicy. 

 

 

 


