
Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                                                                                          
im. Juliusza Słowackiego                                                                                                                                                                                                        

ul. Jana Sobieskiego 1,  32-400 Myślenice                                                                                                                                                                   

tel./fax.: 12 272 13 38 

 

Szanowni Państwo ! 

 

 W związku z trwającą epidemią COVID-19 i decyzją Ministra Edukacji Narodowej  

o powrocie od 1 września 2020 r. do nauczania stacjonarnego uczniowie naszej szkoły 

rozpoczną edukację stacjonarnie,  z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, zgodnie z przepisami, dyrektor 

szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie 

mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, decyzję o ewentualnej zmianie 

formy kształcenia podejmowane będą na bieżąco i w porozumieniu z ww. organami. 

 

 Poniżej przedstawiam najważniejsze procedury obowiązujące w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Myślenicach od 1 września , oparte na ogólnych wytycznych GIS, MZ 

 i MEN, mające zminimalizować niebezpieczeństwo w szkole w związku zagrożeniem Covid-19. 

Szczegółowe informacje dotyczące zachowania się ucznia, rodzica, nauczyciela , pracownika  

w różnych miejscach, sytuacjach na terenie szkoły dostępne będą na terenie szkoły w formie 

ogłoszeń, ulotek, w dzienniczku ucznia. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkoły 

Tadeusz Jarząbek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Procedury  

organizacji zajęć dla uczniów                                                                                                                                             

Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach                                                                                                                                        

od 1 września  2020 r.                                                                                                                                                         

oparte na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN , z uwzględnieniem specyfiki szkoły   

oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,  aktualnych przepisach prawa. 

 
 

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 

strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Przewiduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu 

między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych  

i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia 

uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku)  

oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia). 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, 

kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Do szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonym wejściem (od strony boiska szkolnego)   

z zachowaniem dystansu społecznego (minimum  1,5 m.),   nie wcześniej niż 15 min. przed 

rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy to dzieci zapisanych do świetlicy od godziny 7.00 ).  

a)  Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę  o godzinie 8.15 

b) Uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę  o godzinie 8.00 

3. W przypadku, gdy uczeń wchodzący  do szkoły wykazuje objawy choroby, jest niezwłocznie  

kierowany do izolacji,  lub rodzic/opiekun odprowadzający dziecko do szkoły zabiera go  

do domu. 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

 



 

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

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

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Wchodzenie do szkoły jednak trzeba ograniczyć do minimum, gdyż w razie potrzeby 

nauczyciele/pracownicy szkoły, w razie konieczności, pomogą uczniom w szatni. Uczniowie 

klas młodszych przechodzą do sali lekcyjnej pod opieką wychowawców. 

6. Uczniowie, wchodzący  do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Na korytarzach szkolnych 

będą widniały instrukcje przypominające o podstawowych zasadach higieny  

i bezpieczeństwa. 

7. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, autobus) uczniowie mają obowiązek 

noszenia maseczek/przyłbic. W czasie lekcji nie ma tego obowiązku.  

8. Po przebraniu obuwia uczniowie niezwłocznie udają się do wskazanych w planach lekcji sal. 

9. Ustala się przydział sal lekcyjnych, tak aby zminimalizować konieczność przemieszczania 

się po korytarzach dużych grup uczniów. O salach tych uczniowie zostaną poinformowani  

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przez wychowawcę. Każda klasa przebywa w swojej sali 

z wyłączeniem lekcji  informatyki,  wychowania fizycznego. 

10. Uczniowie na przerwę wychodzą według ustalonego  przez dyrektora harmonogramu.  

11. Nad uczniami pozostającymi w salach w czasie przerwy opiekę sprawuje nauczyciel 

kończący lekcję. 

12. Na korytarzach, w szatni, na boisku szkolnym  ustalony jest dyżur nauczyciela szkoły w celu 

monitorowania bezpiecznego przemieszczania się uczniów . 

13. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. W każdej 

sali lekcyjnej będzie znajdował się  płyn dezynfekcyjny. 

14. Pracownicy zostaną wyposażeni w przyłbice, maseczki w razie potrzeby także  

w jednorazowe rękawiczki.  

15. Zgodnie z zaleceniami GIS-u wybrane lekcje wychowania fizycznego oraz innych 

przedmiotów w miarę możliwości pogodowych (we wrześniu i w październiku) będą 

odbywać się w plenerze. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

16. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.    

17. Zwracam  szczególną uwagę na konieczność posiadania własnych przyborów szkolnych 

(zakaz pożyczania) oraz powstrzymania się od dzielenia się jedzeniem i piciem. 

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach  nr 6 i 7 (dolny korytarz). 

Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej zostanie przedstawiony w oddzielnym 

dokumencie. 



19. W szkole nie będą prowadzone żadne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane przez  

podmioty zewnętrzne. Będą natomiast realizowane dodatkowe zajęcia rozwijające  

prowadzone przez nauczycieli szkoły , z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

20. W bibliotece szkolnej  będą obowiązywały dodatkowe zasady związane z zachowaniem 

bezpieczeństwa w dobie pandemii.  

21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia Dyrektora 

Szkoły. 

Uczeń powinien założyć maseczkę i zostanie odizolowany od reszty grupy w odrębnym 

pomieszczeniu. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: - jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu 

ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie 

poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest 

zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  

22. Ograniczamy 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. Wejście główne dla tych osób ( np. rodziców, 

petentów,) jest od strony ul. Sobieskiego 1 (domofon!!) . 

23. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie pandemii będą 

przekazywane na bieżąco za pomocą ustalonych komunikatorów.   

 

Dyrektor Szkoły 

Tadeusz Jarząbek  


