
 

 

Regulaminu organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów 

 klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 w Gliwicach, 

od 9 listopada 2020 do czasu zakończenia nauki w formie zdalnej 

 

I. Organizacja zajęć  

1. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny 

pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku 

liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu 

dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala.  

4. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali 

nauczyciele. 

5. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej  

i stałej sali. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

7. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole 

powinny być  otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać 

(dotykać). 

8. Zachowujemy dystans między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych 

szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do 

 i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

10. Opiekunowie odprowadzający dzieci zobowiązani są do maksymalnego ograniczenia 

wejścia do placówki. 

11. Opiekunowie, w sytuacji koniecznego wejścia do szkoły, mogą wchodzić  do  

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) Zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) Zachowania dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych 

 z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

 i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 



chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

13. Pracownik szkoły, jeśli zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany 

odizolować  ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

14. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do używania ochrony nosa i ust w 

czasie przebywania na korytarzu szkolnym. 

15. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Ograniczamy do niezbędnego minimum organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do 

zamkniętych przestrzeni. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, 

tereny zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 

17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej sali dopilnują, aby sale były wietrzone, co 

najmniej raz na godzinę. 

18. Pracownicy obsługi będą wietrzyć części wspólne – korytarze, co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.  

20. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Pracownicy portierni dopilnują, aby przy wejściu głównym stale znajdowały się 

numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Pracownicy portierni dopilnują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 

wchodzące do szkoły zdezynfekowały dłonie lub założyły rękawiczki ochronnych, 

zakryły usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania – tj. 

miejsca przy wejściu do placówek. 

3. Nauczyciele będą przypominać dzieciom, aby regularnie myli ręce wodą z mydłem 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Kierownik gospodarczy i wicedyrektorzy będą  prowadzili monitoring codziennych 

prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

 w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Pracownicy obsługi, prowadząc dezynfekcję, są zobowiązani  do ścisłego 

przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



6. Pracownicy obsługi, odpowiedzialni za toalety, dopilnują, aby w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych wisiały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Pracownicy obsługi zostają zobowiązania do bieżącego dbania o czystość urządzeń 

sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Przy drzwiach wejściowych znajduje się pojemnik na zużyte rękawiczki i maski 

jednorazowe. 

 

III. Obiady w Świetlicy 

1. Obiady  wydawane  są zmianowo.  Po każdej grupie dokonywane jest czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł. 

2. W miarę możliwości - spożywanie obiadów odbędzie się przy stolikach 

 z rówieśnikami z danej klasy. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C (dot. Żwirki i Wigury). 

4. Obiady będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

1. 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. 

2. W przypadku zaobserwowania u osób objawów chorobowych należy ją odizolować do 

gabinetu pielęgniarki. 

3. Pracowników ZSP3, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej, zobowiązuje się do  pozostania w domu i skontaktowania 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. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, zobowiązuje się go do skontaktowania się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną). 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,  

bezzwłocznie musi poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.), przez pracownika obsługi, odpowiedzialnego za dany rejon.  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będziemy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . 

 

 


