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Procedury organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  

opiekuńczych oraz zajęć rewalidacyjnych 

w roku szkolnym 2020/2021 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi  

obowiązujące od 1 września 2020 r. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( 

Dz. U z 2020r. poz. 493). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz.1389). 

Procedura ma na celu:  

zapewnienie realizacji podstawy programowej przez uczniów realizujących zajęcia w formule 

kształcenia stacjonarnego. 
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Do przestrzegania procedury zobowiązani są :  

wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor, rodzice i opiekunowie uczniów, uczniowie oraz 

pozostałe osoby znajdujące się na terenie szkoły.  

 

 

 

I. Zadania administracyjne szkoły 

 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres pspcerekiew@gmail.com, kontaktować się  telefonicznie  pod 

numer 48 3699469 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i 

miejsca załatwienia jej w szkole. 

 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres pspcerekiew@gmail.com, e-dziennik Librus lub 

telefonicznie pod numerem 48 3699469, a także bezpośrednio na podstawie 

wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 

 

II. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

 

1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję dróg oddechowych, takich jak: 

a) objawy przeziębienia,  

b) duszności,  

c) podwyższona temperatura (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

d) gorączka, 

e) kaszel, 

f) bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

             i nie  przebywają na kwarantannie.  

 

mailto:pspcerekiew@gmail.com
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2. Jeżeli w domu ktoś z rodziny przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

3. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice 

i opiekunowie uczniów (jeden rodzic lub opiekun) oraz osoby, których wejście zostało 

wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.  

4. Przy drzwiach wejściowych będzie znajdował się dzwonek, na sygnał którego odpowie 

pracownik szkoły. 

5. Przy wejściu do szkoły, w widocznym miejscu, oraz na stronie internetowej szkoły 

www.pspcerekiew.multifox.pl, dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez 

Ministerstwo Zdrowia oraz GiS zawierające pouczenia, jak należy postępować w 

przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji, z którymi 

należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty 

dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

a) Kontakt do Powiatowej Stacji SANEPiD w Radomiu : 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu przy ul. gen. Leopolda 

Okulickiego 9D:  

tel (48) 345-15-89  

sekretariat: (48) 345-15-94  

fax (48) 333-20-23 r. 

adom@psse.waw.pl  

b) Telefon alarmowy czynny 24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy  

690-122-50 b 508 526 676  

c) Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590 

d) Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałbińskiego ul. Tochtermana 1  

przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny:  

483615220  

6. Budynek szkoły został podzielony na dwie oznaczone strefy (Ucznia – zielona, Rodzica - 

czerwona) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

7. Z sali, w której przebywają uczniowie zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, książki, 

lalki, dekoracje itp).  

http://www.pspcerekiew.multifox.pl/
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8. W czasie zajęć szkolnych, co 45 minut, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane 

są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety itp. oraz 

wietrzone są  sale (a w razie potrzeby także w trakcie zajęć).  

Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzegany jest czas  niezbędny  

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

9. Pracownicy wykonujący prace porządkowe i dezynfekcję pomieszczeń wyposażeni są 

w środki ochrony osobistej adekwatne do stosowanych środków chemicznych: 

rękawice, maseczki na usta i nos, fartuchy i obuwie robocze.  

10. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

11. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania lub obiadu w formie suchego prowiantu 

bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie 

obowiązkowo myją i dezynfekują ręce. 

12. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

13. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekcji.  

14. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły 

sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

15. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, duszności lub podwyższona temperatura zostaje niezwłocznie 

odsunięty od innych dzieci, a do czasu odebrania go przez rodziców lub opiekunów 

będzie przebywał w „izolatorium” z wyznaczonym pracownikiem szkoły zaopatrzonym 

w indywidualne środki ochrony osobistej. Ustalona zostaje lista osób mających 

bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, następnie wdrożone zostaje 

postępowanie zgodne z obowiązującymi w szkole procedurami oraz wytycznymi        

GIS-u.  

16. Uczniowie korzystają z dowozu/odwozu na zasadach obowiązujących w transporcie 

publicznym (bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa). 

17. Jeśli szkoła znajdzie się w strefie żółtej lub czerwonej nie wolno organizować wyjść 

grupowych poza teren szkoły. 
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18. Na terenie szkoły ograniczone zostaną publiczne wydarzenia oraz takie, w których 

mogłyby wziąć udział osoby z zewnątrz.  

19. Obowiązuje rotacyjne korzystanie z placu zabaw przez oddziały przedszkolne (plac 

zabaw jest codziennie dezynfekowany). 

20. Zajęcia na świeżym powietrzu odbywają się z zachowaniem braku kontaktu między 

grupami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

21. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w 

formie zdalnej.  

22. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a Dyrektorem, a także umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza 

się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych 

pracowników – za ich zgodą.  

 

 

 

III. Strefa Rodzica 

 

1. Rodzice zapoznają się z procedurą obowiązującą w szkole i stosują do jej zapisów oraz  

podpisują stosowne zgody i oświadczenia, zgodnie z procedurą. 

2. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do Strefy 

Rodzica i oznaczone są kolorem czerwonym. 

3. W pomieszczeniach należących do Strefy Rodzica może przebywać wyłącznie jeden 

opiekun. 

4. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz 

zachowania 1,5 m dystansu społecznego w stosunku do osób przebywających w ich 

otoczeniu. 

5. Przebywanie rodziców na terenie szkoły, poza strefą dostępną dla rodziców, powinno 

być ograniczone do minimum koniecznych przypadków i z zachowaniem wszystkich 

rygorów sanitarnych dystansu społecznego (2m, osłona ust i nosa, jednorazowe 

rękawiczki lub dezynfekcja rąk). 
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6. W pomieszczeniach należących do Strefy Rodzica wyznaczony pracownik obsługi 

nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-5. 

 

 

 

 

 

IV. Strefa Ucznia 

 

1. Uczeń przychodzi do szkoły zdrowy, w przypadku złego samopoczucia zgłasza ten fakt   

nauczycielowi,  

b) do szkoły przychodzi wyłącznie w terminach wyznaczonych,  

c) podczas pobytu w szkole korzysta wyłącznie z wyznaczonych sal, ciągów 

komunikacyjnych, wyznaczonych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,  

d) nie kontaktuje się z innymi uczniami spoza grupy. 

2. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do Strefy Ucznia i oznaczone są 

kolorem zielonym. 

3. W pomieszczeniach należących do Strefy Ucznia poza uczniami mogą przebywać 

wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania 

zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Uczniowie i nauczyciele podczas realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych                    

i opiekuńczych nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. Zobowiązani są jednak do 

stosowania ściśle określonych zasad higieny podczas kaszlu i kichania, itp. 

5. W szkole obowiązuje zakaz wszelkich kontaktów fizycznych (uścisk dłoni, pocałunki na 

powitanie, uściski, itp.) oraz szczegółowy harmonogram korzystania klas z toalety i 

przerw śniadaniowych. 

6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przerw lekcyjnych, 

korzystania z toalety oraz oczekiwania na autobus. 

7. Oddziały szkolne, ze względu na różne godziny rozpoczynania zajęć mają na stałe, w 

ściśle określonym czasie, przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część 

odpowiednio oznaczonego korytarza szkolnego. 
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8. Po wejściu do szkoły, wyjściu z toalety oraz przed wejściem do sali lekcyjnej, 

uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce lub je zdezynfekować zgodnie z 

instrukcją. 

9. Wyposażenie sal zajęć szkolnych obejmuje tylko przedmioty i sprzęty, które można  

zdezynfekować, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

10. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

znajdują się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku (wykluczone jest pożyczanie 

podręczników i przyborów, częstowanie żywnością i napojami). 

11. Uczniom nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, 

piłki itp.). 

12. Wychowawcy klas młodszych, po uzgodnieniu z rodzicami, ustalają dla każdego 

oddziału szczegółowe zasady spożywania posiłku, zapewnienia uczniom dostępu do 

wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu,  

w sali gimnastycznej lub korytarzu szkolnym. 

14. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do 

bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg 

wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc 

najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi  

i dezynfekowania sanitariatów. 

 

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

1. Nauczyciele sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi przebywającymi w szkole wg 

zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły w harmonogramie,  

b) systematycznie prowadzą ewidencję czasu pobytu dziecka w szkole,  

c) omawiają sytuację epidemiczną i obostrzenia z tym związane z uczniami stosując 

język adekwatny do wieku ucznia oraz wynikające z tej sytuacji obowiązki ucznia,  
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d) wdrażają dzieci do regularnego stosowania procedur sanitarnych: mycia rąk po 

przyjściu do szkoły, przed posiłkami, po wyjściu z toalety zgodnie z instrukcją 

poprawnego mycia rąk,  

e) prowadzą nadzór nad preparatami do dezynfekcji,  

f) reagują zgodnie z procedurą na przejawy złego samopoczucia ucznia,  

g) wykonują pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika szkoły  

zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do domu, a w razie 

niemożności samodzielnego powrotu do domu, do przygotowanego wcześniej 

izolatorium. Należy niezwłocznie zawiadomić członka rodziny chorego pracownika o 

konieczności zapewnienia mu transportu do domu.  Pracownik powinien 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Pracownik informuje Dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji 

sanitarno-epidemiologicznej.  

5. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się od pracy z dziećmi osoby, które 

miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, do czasu uzyskania 

szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ponadto nauczyciel jest 

zobowiązany do zdezynfekowania blatu biurka, z którego korzystał.  

7. Pracownicy/obsługa szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  
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dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu 

uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, 

adekwatnych do zaistniałego przypadku.  

9.  Pracownicy szkoły na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na 

stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

VI. Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

 

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej jedynie za pośrednictwem nauczycieli, 

którym składają pisemne zapotrzebowanie na książki.  

2. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 

przed kolejnym wypożyczeniem. 

3. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa 

Regulamin biblioteki szkolnej. W wypożyczaniu książek pośredniczą wychowawcy oraz 

poloniści. 

4. W szkole obowiązują regulaminy: Regulamin klasopracowni, Regulamin sali  

informatycznej, Regulamin sali gimnastycznej, Regulamin pracy przedszkola, 

Harmonogram dostępu do placu zabaw, Procedura organizacji przerw oraz dyżurów 

nauczycieli na przerwach. 

5. Świetlica, z uwzględnieniem zasad sanitarnych, organizuje zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi 

w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców lub opiekunów. 

6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa 

„Regulamin świetlicy szkolnej”. 

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia 

związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności oraz zajęcia rewalidacyjne i 

korekcyjno-kompensacyjne realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym 

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie 

ucznia. 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  

2. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

3. Procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wysłane za 

pomocą dziennika elektroniczego Librus –Synergia do wszystkich pracowników i 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów.  

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania przez Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi. 

5. Procedura może być modyfikowana. 

6. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

7. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole. 

8. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wiadomość zamieszczoną na stronie 

internetowej szkoły oraz wysłaną w dzienniku elektronicznym. 

9. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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