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§ 1  
Informacje ogólne 

1. Przedmiotowa procedura dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej  

w Świebodzicach, uczniów szkoły, którzy na terenie szkoły będą uczestniczyć w: 

1) zajęciach opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych; 

2) zajęciach rewalidacyjnych, 

oraz 

3) innych zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej. 

 

2. Procedura obejmuje również zasady bezpieczeństwa jakie winien spełnić opiekun prawny 

dziecka, ucznia przed posłaniem go do szkoły, w czasie pozostawania pod opieką szkoły 

uczestnicząc  

w konsultacjach, zajęciach, oraz po zakończeniu. 

 

3. Procedura wskazuje również dla prawnych opiekunów, niezbędne informacje jakie zapewnia 

szkoła dziecku w czasie pozostawania go pod opieką szkoły oraz zasady postepowania  

w przypadku stwierdzenia u dziecka, ucznia podejrzenia lub objawów, które wskazywałby 

zakażenie koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19. 

 

§ 2  
W miejscu zamieszkania 

1. Monitoruj dobowe wahania ciepłoty ciała dziecka, które nie powinno przekraczać zamiany  

o 1,3 oC. 

 

2. Jeżeli pomiaru pomiar temperatury wykonujesz w uchu dziecka, norma temperatury błony 

bębenkowej ucha wynosi 37,1–37,6 oC. 

 

3. Pamiętaj, że pomiar wykonywany termometrem „pod pachą”, to najmniej dokładna metoda. 

 

4. Obserwuj, czy dziecko w dniach poprzedzających, nie miało kaszlu, duszności, trudności  

w oddychaniu. 

 

5. Jeżeli zaobserwowałeś u dziecka również objawy takie jak (UWAGA!: są to objawy alarmowe): 

1) sinica, zmiana koloru skóry na szarą lub centkowaną; 

2) zmiana zachowania dziecka – na przykład apatia, pokładanie się, wzmożona senność, 

nieutulony płacz, nieuzasadnione zmęczenie, brak ruchliwości, ogólne osłabienie; 

3) wszelkie zaburzenia świadomości; 

4) drgawki, ból głowy; 

5) brak oddawania moczu; 

6) przyspieszony oddech lub wysiłek oddechowy, zaciąganie międzyżebrzy, bezdech; 

7) wysoka gorączka (uwaga! gorączką nie jest temperatura do 38,0 oC). 

PAMIĘTAJ nie jest to jedyny objaw pogorszenia się stanu zdrowia, w wielu przypadkach 

groźnych chorób, w tym zakażenia koronawirusem, dzieciom gorączka w ogóle nie 

towarzyszy; 

8) kaszel; 

9) biegunka, wymioty, katar, 

NIEZWŁOCZNIE (jak najszybciej) szukaj pomocy medycznej, NIE POSYŁAJ dziecka do 

szkoły. 
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6. Ucz dziecko dobrych nawyków higienicznych takich jak: 

1) prawidłowego mycia rąk zgodnie z zasadami higieny (umieść np. instrukcję w łazience tak 

aby dziecko widząc graficznie przedstawione zasady, uczyło się ich, łatwiej je zapamięta); 

2) unikania dotykania twarzy, szczególnie okolic oczu, nosa, ust; 

3) częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania (unikania) ręki na powitanie; 

4) nie brania do ust przedmiotów, zabawek, innych pomocy dydaktycznych. 

 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka przebywa osoba na kwarantannie domowej (zalecona, 

obowiązkową), NIE WOLNO posyłać dziecka do szkoły, a jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły 

a wśród domowników zaobserwowano lub wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia 

koronawirusem, nie odbieraj go osobiście ze szkoły. Niech uczyni to inna zdrowa, upoważniona 

osoba. 

 

§ 3  
Przed wyjściem dziecka z miejsca zamieszkania 

1. Dopilnuj aby dziecko zjadło zbilansowane, odpowiednio energetyczne śniadanie. 

 

2. Przed wyjściem dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły, OBOWIĄZKOWO sprawdź czy 

dziecko nie ma: 

1) temperatury równej lub powyżej 38,0 oC; 

2) objawów alarmowych; 

jeżeli TAK, nie posyłaj dziecka do szkoły – POZOSTAW go w domu pod opieką osoby 

dorosłej, obserwuj czy zaobserwowane objawy nie nasilą się lub nie pojawią nowe, kolejne 

objawy alarmowe; 

3) nie zabrało ze sobą zabawek, innych ulubionych maskotek, gadżetów itp.; 

4) nie zabrało ze sobą słodyczy, innych („pustych”) przekąsek; 

5) oraz zadbaj aby dziecko, przed wyjściem skorzystało z toalety. 

 

3. Jeżeli dziecko zabiera ze sobą „drugie śniadanie”, przygotuj je w zamykanym pojemniku  

w sposób łatwy do samodzielnego przez dziecko jego otwarcia, zamknięcia oraz do spożycia,  

a napoje tylko niegazowane, w łatwo otwieranej, zamykanej butelce. 

 

4. Nie ubieraj dziecka w bieliznę, elementy ubrania w których było ubrane w dniu poprzednim. 

Codziennie ubieraj go w czyste, wyprane, a jeżeli możesz, wyprasowane w temperaturze powyżej 

60 oC (tam miedzy innymi dezynfekujesz je); ubierz dziecko, najlepiej w sportowe, nie 

utrudniające ruchów, przewiewne ubranie lub na tzw. „cebulkę”. 

 

5. Ubierz dziecko w taki ubiór aby dziecko samodzielnie mogło zdjąć okrycie wierzchnie, czy inny 

element ubioru, zmienić obuwie (najlepiej zapinane na rzepy), a późnej, samodzielnie je ubrać. 

 

6. Jeżeli dziecko „moczy się” lub ma inne podobne przypadłości, przygotuj pakiet zmienny  

w opakowaniu z zamykaczem (zmienna bieliznę, elementy ubrania, inne np. wkładki). Pamiętaj 

aby i ten pakiet był zdezynfekowany). 

 

7. Opuszczając miejsce zamieszkania, pamiętaj o maseczce ochronnej dla siebie oraz dziecku 

chroniącej nos, usta, zdezynfekujcie przed opuszczeniem miejsca zamieszkania ręce. Prowadząc 

dziecko, dopilnuj aby ono jak najmniej dotykało takich elementów, jak klamki, przyciski, 

uchwyty, inne powierzchnie wspólne. 
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PAMIĘTAJ  

 dziecko do placówki może odprowadzać lub odbierać z placówki, tylko osoba zdrowa, 

bez typowych objawów zarażenia koronawirusem; 

 jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, trudności w 

oddychaniu, nie odprowadzaj dziecka do placówki, będące już w placówce dziecko/uczeń 

powinna odbierać osoba pełnoletnia, upoważniona a przede wszystkim, zdrowa. 

PAMIĘTAJ  

 dziecko powinno dotrzeć do placówki w określonych godzinach; 

 przed wejściem do szkoły, dziecko przedszkolne, uczniowie klasa I-III, będą poddani 

pomiarowi temperatury w obecności prawnych opiekunów lub osób ich 

odprowadzających; 

 późniejsze dotarcie dziecka, ucznia poza wyznaczonym terminie, może spowodować lub 

utrudnić jego wejście na teren szkoły. 

 

§ 4  
W drodze do szkoły 

1. Jeżeli dojeżdżasz do pracy prywatnym pojazdem, komunikacją miejską, chodzisz pieszo, 

pamiętaj o wymaganiach sanitarno – epidemiologicznych aktualnie obowiązujących (zasłanianiu 

ust, nosa, wymaganym dystansie społecznym, częstym dezynfekowaniu rąk, ograniczeniu 

dotykania wspólnych powierzchni); w przypadku korzystania z transportu publicznego, pamiętaj 

o przestrzeganiu zasad AKTUALNIE obowiązujących w pojazdach komunikacji miejskiej. 

 

UWAGA! Obostrzenia te mogą okresowo ulegać zmianie, sprawdzaj na bieżąco wytyczne  

na stronach internetowych GIS, MEN. 

PAMIĘTAJ o ograniczeniu dotykania takich elementów jak drzwi, przyciski, uchwyty, innych 

powierzchni dotykowych, a jeżeli wiesz że będziesz to musiał czynić, wykonuj je mając założone 

rękawiczki ochronne lub pomagaj sobie np. łokciem; pamiętaj wówczas o częstszym myciu i 

dezynfekcji rąk. 

 

§ 5  
Dziecko w szkole 

1. Wejście do szkoły prowadzone będzie każdym wejściem, tak aby ograniczyć gromadzenie 

przybywających do szkoły, oraz zminimalizować dalszy ruch dzieci, uczniów po szkole oraz 

skrócić ich drogę dotarcia do przypisanego im pomieszczenia. 

 

2. Dotarłeś przed drzwi wejściowe placówki (każdemu przypisana będzie określona klasa; tym 

wejściem uczniowie będą opuszczać szkołę oraz wychodzić na przerwy międzylekcyjne): 

1) OBOWIĄZKOWO zdezynfekuj swoje ręce oraz dziecka, uczniowie klas starszych czynią to 

samodzielnie; 

2) drzwi wejściowe do placówki najprawdopodobniej będą zamknięte, dzwonkiem przywołaj 

pracownika placówki, nie dotykaj gołą ręką dzwonka; 

3) jeżeli wejście do budynku placówki jest prowadzone poprzez wiatrołap, tylko  

w tej części i strefie będziesz mógł przebywać z dzieckiem przed rozstaniem się z nim; 

4) w wiatrołapie lub innej wydzielonej (oznakowanej) części korytarza placówki, możesz 

przybywać tylko ty i dziecko (dzieci, jeżeli ich przyprowadziłeś kilkoro), oraz wyznaczony 

pracownik placówki; 

5) jeżeli w strefie (umownie) przekazania dziecka znajduje się jeszcze opiekun wcześniej 

przybyłego dziecka, lub przybyłe dziecko (dzieci), nie wchodź w tą strefę, poczekaj aż tam 

znajdujący się opuszczą ją. 
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PAMIĘTAJ obowiązuje tu zasada: jeden opiekun prawny z dzieckiem na 15 m2 przestrzeni 

wspólnej. 

PAMIĘTAJ o zachowaniu wymaganej odległości tzw. dystansu społecznego tj. min. 2,0 m 

pomiędzy innymi opiekunami prawnymi, osobami placówki (nauczycielami); zwróć uwagę 

czy przybyły po odbiór dziecka pracownik, jest ubrany w maseczkę ochronną, rękawiczki 

jednorazowe. 

 

3. O tym czy dziecko dalej uda się do swojej grupy zajęć, będzie poprzedzone wynikiem pomiaru 

w sposób bezdotykowy jego temperatury ciała (pomiar w kierunku czoła). Pomiar dzieciom 

przedszkolnym, klas I-III będzie dokonywany w obecności prawnego opiekuna lub osoby go 

przyprowadzającej. Przy wyniku pomiaru poza dopuszczalny zakres (poniżej 35,6 lub powyżej 

37,9 oC), dziecko zostanie odesłane do domu, a uczeń klas starszych odesłany do domu. 

 

4. O fakcie odesłania ucznia klasy starszej do domu, niezwłocznie, telefonicznie zostanie 

poinformowany prawny opiekun. O tym czy uczeń pozostanie w szkole do jego odbioru praz 

prawnego opiekuna lub innej upoważnionej, dorosłej osoby przez niego, decyduje Dyrektor 

szkoły. 

 

5. Dziecko do swojej grupy (klasy) uda się już samodzielnie lub pod opieką pracownika placówki 

(nauczyciela), przed wejściem upewnij się czy dziecko posiada przy sobie maseczkę ochronną. 

 

6. Wszyscy wchodzący na teren szkoły winni posiadać maseczki (przyłbice) ochronne. 

 

§ 6  
Co musisz wiedzieć pozostawiając dziecko w placówce 

1. Dziecko, uczeń w placówce nie będzie: 

1) korzystało samodzielne ze źródełek wody zainstalowanych w placówki; będzie mogło tylko 

korzystać z dystrybutorów wody tylko pod nadzorem pracownika placówki (nauczyciela); 

może stanowić to pewne utrudnienia w funkcjonowaniu placówki, stąd powinieneś 

wyposażyć go w przewidywaną ilość wody do spożycia w czasie pozostawania dziecka w 

placówce; 

2) korzystało ze sklepików, innych automatów wrzutowych na napoje, słodycze itp.,  

w placówce nie będzie możliwości ich zakupienia; 

3) samodzielnie przemieszczać się po placówce, korzystanie z pomieszczeń sanitarno-

higienicznych będzie pod nadzorem; będzie prowadzona też systematyczna dezynfekcja, 

wietrzenie tych pomieszczeń; 

4) okresowo, dziecko, uczeń będzie myło ręce oraz dezynfekowało je. 

 

2. Dziecka, uczeń pozostając w szkole systematycznie będzie pouczany o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa: 

1) wymaganym dystansie społecznym; 

2) ilości uczniów w szatni, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w bibliotece; 

3) o częstym myciu rąk; 

4) o zakazie wymiany, wzajemnego podawania sobie takich elementów jak materiały 

dydaktyczne, telefony komórkowe czy inne przedmioty osobiste oraz nie dzielenia się 

słodyczami, innymi artykułami spożywczymi czy napojami. 
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§ 7  
1. Jeśli dziecko z chorobą przewlekłą lub z podejrzeniem alergii, wymaga podawania leków lub 

wykonywania innych czynności podczas pobytu w szkole, opiekunowie prawni dziecka 

zobowiązani są do poinformowania na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki zażywa 

(nazwa leku, sposób dawkowania) oraz na co jest uczulony. 

 

PAMIĘTAJ – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, żaden z opiekunów (nauczycieli) nie poda 

leku dziecku; zostanie wezwana specjalistyczna pomoc medyczna. 

 

2. Możliwości podawania dziecku leków czy wykonywania innych czynności pielęgnacyjnych, 

medycznych, za pisemnym upoważnieniem opiekunów prawnych, mogą być przeniesione np. na 

pielęgniarkę szkolną lub inne pełnoletnie osoby, które wyraziły pisemną zgodę na wykonanie 

takiej czynności. O fakcie tym należy poinformować każdorazowo Dyrektora szkoły lub 

wychowawcę klasy. 

 

3. W sytuacji nieobecności pielęgniarki w placówce, obowiązek podania leku bądź wykonania innej 

czynności medycznej, nie będzie ciążył na osobie zarządzającej placówką czy na opiekunie 

(nauczycielu). Dyrektor szkoły nie może w żaden sposób przymusić opiekuna grupy 

(nauczyciela) do podawania dziecku leków czy wykonywania innych czynności pielęgnacyjnych, 

medycznych. 

 

4. Podanie leku lub wykonywania innych czynności medycznych, a które to wymagają ich 

wykonania w okresie pobytu dziecka w placówce, a uczeń, dziecko możesz wykonać to 

samodzielnie, należy ustalić to z Dyrektorem szkoły. W przystosowanym, oddzielnym, 

pomieszczeniu będziesz mógł, dyskretnie, podać lek bądź wykonać inne wymagane czynności 

pielęgnacyjne, medyczne. 

 

5. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, 

Dyrektor szkoły, opiekun grupy (nauczyciel) lub pielęgniarka, są zobowiązani do udzielenia 

pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania pogotowia 

ratunkowego. O fakcie tym należy niezwłocznie powiadomić prawnego opiekuna. Sprawujący 

nadzór nad dzieckiem, uczniem zdarzenia, ma obowiązek zawiadomić opiekunów prawnych 

dziecka o zaistniałej sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu, o doznanym urazie czy innych 

dolegliwościach ich dziecka oraz wezwaniu specjalistycznej pomocy medycznej. 

 

§ 8  
1. Każdy uczeń ma przypisaną ławkę (stanowisko zajęć), nie wolno będzie jej zmieniać podczas 

całego pobytu dziecka, ucznia w danym pomieszczeniu, uczeń nie będzie mógł się bez potrzeby 

przemieszczać, dopuszczalne jest to tylko za zgodą prowadzącego zajęcia, dotyczy to również 

wyjść za potrzebą. 

 

2. W pomieszczeniu klasowym przebywać będą uczniowie tylko jednej klasy (oddziału), dotyczy to 

również przerw. Obowiązuje tu zasada stałe pomieszczenie do określonej klasy. Nie dotyczy to 

zajęć wychowania fizycznego, które będą odbywać się w sali gimnastycznej oraz lekcji 

informatyki – w sali komputerowej). Zmiana pomieszczenia będzie czyniona tylko  

w wyjątkowych sytuacjach i tylko decyzją Dyrektora szkoły. 

 

3. Zasady korzystania w wymaganym reżimie sanitarnym, normatywach społecznych w takich 

przestrzeniach i pomieszczaniach jak: 

1) szatnia: 
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a) korzystanie tylko w obecności pracownika szkoły (czas pobytu ograniczony do 

niezbędnego minimum), 

2) biblioteka: 

a) pobyt tylko w obecności pracownika szkoły, 

b) wypożyczanie i korzystanie z księgozbioru tylko poprzez pracownika – tylko on podaje  

książki, każdorazowo po użyciu dezynfekując je, 

c) obowiązuje zakaz wymiany książek, innych pomocy dydaktycznych pomiędzy uczniami, 

3) świetlica: 

a) pobyt tylko w obecności pracownika szkoły, 

b) korzystanie z zabawek, innych pomocy dydaktycznych tylko poprzez pracownika – tylko 

on podaje, odbiera, każdorazowo po użyciu dezynfekując je. 

 

§ 9  
1. Stosowanie czasowo lub na stałe, wszyscy maseczki lub przyłbicy, ka korytarzu szkolonym 

podczas przerw międzylekcyjnych lub w innych obszarach lub na otwartej przestrzeni, podejmuje 

Dyrektor szkoły. Pomieszczenia, wskazane miejsca będą oznakowane stosownym znakiem 

(piktogramem). 

 

2. Podczas wychodzenia na przerwę na zewnątrz budynku szkoły lub powrót z przerwy, wszyscy 

przemieszczający się zakrywają usta i nos używając maseczki lub przyłbicy. 

 

3. Dyrektor szkoły, ustaleniem organizacyjnym określi: 

1) którym wejściem uczniowie opuszczają budynek wychodząc na przerwę, lub z niej 

powracają; dopuszcza się skrócenie przerw (np. poprzez „przeddzwonki”), tak aby uczniowie 

powracając, umyli i zdezynfekowali ręce; 

2) które odziały podczas przerw pozostają w budynku szkolnym lub w wydzielonej części 

korytarza lub w pomieszczeniu klasowym. 

 

4. Przerwa to czas kiedy należy wietrzyć wszelkie pomieszczenia zajęć, nie zabrania się czynić tego 

w ciepłe, słoneczne dni podczas zajęć, czy uchylić część okien podczas ich trwania. 

 

5. Dzieci przedszkolne, oddziałów I-III, czas przerw, korzystanie z pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, wietrzenie pomieszczeń, mycie rąk, spożywanie posiłków oraz inne czynności, 

realizują indywidualnie, tak aby nie zakłócać i kolidować to ze starszymi uczniami wyższych 

klas. 

§ 10  

1. Uczeń powinien w szkole posiadać własne przybory i podręczniki tylko niezbędne do korzystania 

podczas zajęć, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia tylko podczas zajęć. Po 

skończonych zajęciach, uczeń powinien je schować do plecaka. Dopuszcza się trzymanie 

zamkniętego plecaka, przy ławce ucznia, na podłożu. 

 

2. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami, pomocami szkolnymi między sobą. Jeśli podczas 

zajęć dziecko, uczeń będzie korzystało ze wspólnych pomocy dydaktycznych (tylko za zgodą 

prowadzącego), zabawek itp. każdorazowo po ich użyciu, należy je dezynfekować. 
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§ 11  

Pozostałe ustalenia 

1. Wszelkie szczegółowe zasady postepowania w sprawach nie uregulowanych Procedurą określa 

Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, dostępny na stronie internetowej 

szkoły: https://spswiebodzice.pl/ 

 

2. Uzupełnieniem Procedury są (https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-

wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-

2020-r/): 

1) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.; 

2) Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja-1-1; 

3) PREZENTACJA_–_Bezpieczny_powrót_do_szkół_–_konferencja_MEN-1. 

 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły, Dyrektor szkoły będzie określał ustaleniami 

organizacyjnymi publikowanymi poprzez dziennik elektroniczny czy poprzez podanie do 

wiadomości na tablicach ogłoszeń w pokoju nauczycielskim czy w pomieszczeniu socjalnym 

pracowników obsługi. Decyzją Dyrektora szkoły, ustalenia te będą również publikowane na 

stronie internetowej szkoły. 

 

PAMIĘTAJ! 

W okresie pobytu dziecka w szkole, opiekun prawny powinien posiadać zawsze przy sobie  

naładowany, włączony telefon. 

Nie powinien dzwonić, np. dopytując się o stan zdrowia, samopoczucie itp. dziecka. 

Opiekun (nauczyciel) nie będzie prowadził z tobą rozmowy, 

wykonuje w tym czasie czynności opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne. 

 

TO ON BĘDZIE DZWONIŁ, JEŚLI BĘDZIE TAKA POTRZEBA. 

https://spswiebodzice.pl/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

