
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2020/2021

PROCEDURA SANITARNO-HIGIENICZNA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
W ZWIĄZKU Z EMISJĄ WIRUSA SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ COVID-19,

OBOWIĄZUJĄCA  W CZASIE 
ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 
W LUBLINIE

I. PODSTAWA PRAWNA

 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.),

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 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 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie

w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 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

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

II. CELE PROCEDURY

1. Niniejsza  procedura  jest  wytyczną  do  postępowania,  jednak  wszelkie  działania  są  kwestią

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

2. Przedmiotem  procedury  jest  zadbanie  o  bezpieczne  higieniczno-sanitarne  warunki  w  szkole

podstawowej w czasie pełnienia opieki świetlicowej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

3. Procedura  dotyczy  wszystkich  pracowników  szkoły  podstawowej,  uczniów  szkoły,  a  także  ich

rodziców/opiekunów prawnych.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła otwarta jest w godzinach 7.30 – 16.30.



2. W szkole w czasie nauczania w formie zdalnej organizuje się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

dla uczniów z klas 1 – 3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią

COVID-19.

3. Pracowników  szkoły,  uczniów  i  ich  rodziców/opiekunów  prawnych  obowiązują  Procedury

bezpieczeństwa  mające  na  celu  zapobieganie  i  przeciwdziałanie  COVID-19  wśród  uczniów,

rodziców i  pracowników szkoły,  obowiązujące na terenie  Szkoły  Podstawowej  im.  Bolesława

Chrobrego w Lublinie  wprowadzone od 1 września 2020 r. 

4. Rodzic/opiekun prawny,  który  zamierza  skorzystać  z  opieki  świetlicowej  dla  swojego dziecka

w okresie  nauczania  zdalnego,  wypełnia  deklarację  (załącznik)  dotyczącą  dobrowolności

korzystania z opieki dla dziecka, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się

do przestrzegania  obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

1. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania z opieki świetlicowej do sekretariatu szkoły

telefonicznie lub mailem z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Godziny pracy szkoły

wynikają z informacji zebranych od rodziców.

2. W grupie  może  przebywać do 12 uczniów.  W uzasadnionych przypadkach,  za  zgodą organu

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w salach lekcyjnych.

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

5. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali  nie może być

mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

6. 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.

7. Obowiązują  zasady  zachowania  dystansu  między  uczniami  i  pracownikami  w  przestrzeniach

wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

8. W  sytuacji  korzystania  przez  podmiot  zewnętrzny  z  pomieszczeń  szkolnych  szkoła  jest

zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów

należących do szkoły.

9. Ogranicza  się  organizowanie  wyjść  grupowych  i  wycieczek  do  zamkniętych  przestrzeni

z infrastrukturą,  gdzie  jest  ograniczona  możliwość  zachowania  dystansu  społecznego.

Rekomenduje  się  organizację  wyjść  w  miejsca  otwarte  jak  park,  las,  tereny  zielone

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

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły.

2. Do  przestrzegania  postanowień  niniejszej  procedury  zobowiązani  są  wszyscy  pracownicy

pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i rodzice/opiekunowie prawni.



3. Za  zapoznanie  pracowników  i  rodziców/opiekunów  prawnych  wychowanków  z  niniejszą

procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły.

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r.   do odwołania przez Dyrektora

Szkoły.


