
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii  
COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Armii Krajowej w Ostródzie  
opracowane w związku z wznowieniem organizacji zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych w świetlicy szkolnej 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA RODZICA 
 

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia koronawirusem,  
ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa przez szkołę, nie pozwolą w 100% 
wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Rodzic, decydując się na przyprowadzenie 
dziecka do szkoły, powinien być tego świadom.  
 

1. Dyrektor szkoły określa szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi, które 
będą przebywać w szkole. 

2. Dyrektor informuje rodziców dzieci z klas I – III o możliwości skorzystania z zajęć 
opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej. Rodzice zgłaszają do wychowawcy 
klasy potrzebę objęcia dziecka opieką. Wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenia.  

3. Po 25.05.2020r. rodzic, który będzie chciał zgłosić obecność dziecka na zajęciach, 
zobowiązany jest z to zrobić z dwudniowym wyprzedzeniem. Kartę zgłoszenia oraz 
oświadczenie przesyła w formie skanu na adres email: sekretariat@sp1.ostroda.pl lub 
dostarcza w formie papierowej do szkoły w godzinach 7.00 do 15.00. 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących 
chorobę. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno rodzicowi 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

6. W zajęciach świetlicowych nie mogą uczestniczyć dzieci, które w ciągu ostatnich 14 dni 
miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem 
lub podejrzaną o zakażenie. 

7. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 
myciu rąk wodą z mydłem, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę 
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

8. Rodzice, w celu szybkiego kontaktu ze szkołą na wypadek zachorowania dziecka, 
są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonu i odbierania telefonów 
ze szkoły. 

9. W szkole wyznaczone jest specjalnie przygotowane pomieszczenie – gabinet 
pielęgniarki - w którym będzie można odizolować osobę w przypadku objawów 
chorobowych. Gabinet wyposażony jest m.in. w środki ochrony osobistej 
i płyn dezynfekujący. 

10. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły. 
11. Godziny pracy świetlicy w okresie pandemii określa Dyrektor szkoły. Wynikać one będą 

z informacji zebranych od rodziców.  
12. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nauczyciele świetlicy prowadzą w grupach 

wychowawczych. Grupa może liczyć do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, 
 za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

13. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 



14. Uczeń posiada własne przybory piśmiennicze (kredki, flamastry, klej, nożyczki, itp.), 
które przechowuje w swojej torbie i wyjmuje na czas zajęć. Uczniowie nie wymieniają 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Dzieci nie przynoszą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek. 
16. W szkole nie można korzystać ze źródełka wody pitnej oraz dystrybutora na napoje 

             i słodycze. 
17. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy. Użytkuje się go zgodnie z instrukcją, 

pamiętając o dezynfekcji. 
18. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia – jest to warunek 

konieczny. 
19. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane 

w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) lub wyznaczonym miejscu 
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice będą bezwzględnie 
powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

20. W sali dzieci zobowiązane są zachowywać między sobą należyty dystans – 2 m. 
21. W szkole dzieci przebywają bez maseczek. 
22. Stołówka szkolna jest nieczynna. 
23. Dzieci przynoszą picie i jedzenie z domu, bezpiecznie zapakowane i tyle, aby 

wystarczyło na cały czas pobytu w szkole – nie można się dzielić jedzeniem i piciem 
z innymi dziećmi. 

24. Uczniowie przebywają na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły i boisku 
szkolnym. Nie korzystają z ogólnodostępnego boiska Orlik. 

25. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 
26. W szkole przeprowadzane będą codziennie prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 

           i powierzchni płaskich. 
 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI: 
 

1. Na czas reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą zamknięte. 
2. Nie ma możliwości, aby dziecko samo przychodziło do szkoły i samo z niej wracało 

(nawet, jeśli do czasu pandemii tak było) – musi być przyprowadzone i odebrane 
przez rodzica/opiekuna. 

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
4. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, przyprowadzają dziecko do drzwi i stamtąd 

je odbierają. 
5. Uczniowie przychodzą do świetlicy do godziny 8.30. 
6. Pielęgniarka lub nauczyciel przy wejściu do szkoły, w obecności rodzica/opiekuna, 

dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. W przypadku stwierdzenia 
podwyższonej temperatury (37 ° C) uczeń nie może wejść na teren szkoły. Wraca 
z rodzicem/opiekunem do domu.  

7. Po wejściu na teren szkoły uczeń zmienia obuwie przy szkolnej dyżurce. Swoje obuwie, 
zapakowane w worek zanosi do szatni. 

8. Uczniowie z szatni korzystają pojedynczo. Na swoje wejście czekają w wyznaczonym 
miejscu.  



9. Nauczyciel nie odpowiada za dziecko, które mimo zgłoszenia nie pojawiło się 
na zajęciach. 

10. Odbiór dzieci ze świetlicy: rodzic (kilkanaście minut wcześniej) informuje nauczyciela 
drogą telefoniczną lub wysyłając wiadomość sms  o zamiarze odbioru dziecka. Telefon 
kontaktowy świetlicy: 530 146 423. Dziecko zostanie przyprowadzone do rodzica. 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie 
pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 
opracowanych w związku z wznowieniem organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
w świetlicy szkolnej. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur związanych 
z reżimem sanitarnym w obszarze dotyczącym rodzica.  
Informuję, że córka/syn   nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące.  
 
 
Ostróda, ………..                                                       matka………………..            ojciec………………… 
                                                                                                       czytelne podpisy rodziców 
 
 
                                                                                               
 


