
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27  

W RADOMIU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Kuratorium Oświaty i Gminy Miasta Radom  

 Szkoła czynna jest od godziny 6.30 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia 

świetlicowe, dydaktyczne, pozalekcyjne i inne wynikające z tygodniowego planu pracy 

szkoły. 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

 Do pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu mogą przychodzić jedynie 

osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy.  

 Prowadzimy rejestr osób wchodzących do szkoły, nie będących pracownikami. 

 W przypadku, gdy sytuacja wymaga osobistego kontaktu w placówce, należy zachować 

ogólne środki bezpieczeństwa:  

- 1 rodzic/opiekun prawny dziecka, 

- obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą), 

- rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk po wejściu na teren Szkoły, 

- zachowanie bezpiecznego dystansu ok. 1,5 m od innych osób 

 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.  

 Każdy uczeń jest wyposażony przez rodzica w maseczkę i rękawiczki jednorazowe, które 

nosi w plecaku i używa w przypadku większego zagęszczenia uczniów lub w stanie 

zagrożenia o czym poinformują pracownicy. 

 Uczniowie klas IV i VII wchodzą do szkoły wejściem obok portierni, bez korzystania  

z szatni. Buty zmieniają po wejściu do szkoły i razem z  okryciami wierzchnimi 

zostawiają w szafkach. 

 Uczniowie klas I – III wchodzą nowym wejściem na łączniku z salą gimnastyczną.  



 Celem zapewnienia bezpiecznych zasad korzystania z szatni uczniowie zakładają 

maseczki. W boksie  może znajdować się  maksymalnie 5 osób w jednym czasie. Dzieci 

wieszają ubrania i worki na  oznaczonych wieszakach. 

Rodzice uczniów z klas I w miarę potrzeb przez pierwszy miesiąc od rozpoczęcia roku 

szkolnego mogą wchodzić z dzieckiem do szatni z obowiązkowo zakrytymi ustami i 

nosem oraz rękawiczkami ochronnymi lub dezynfekując ręce. 

 Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną  

instrukcją. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu 

do dezynfekcji rąk. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.  

 Niezbędne jest zapewnienie sposobu szybkiej, skutecznej komunikacji  

z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. Wychowawcy przygotowują imienną listę uczniów ze 

sprawdzonymi numerami telefonów do rodziców/opiekunów ucznia, adresami mailowymi 

oraz wspierają rodziców w obsłudze dziennika elektronicznego.  

 Podstawowymi narzędziami do komunikacji pomiędzy wychowawcą, nauczycielami oraz 

rodzicami są:  

o dziennik elektroniczny LIBRUS (oceny oraz wiadomości prywatne), 

o wiadomości e-mail, 

o kontakt telefoniczny. 

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy na wypadek konieczności pomiaru temperatury 

dzieciom (za zgodą rodziców), w przypadku zauważenia niepokojących objawów 

chorobowych. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pomocy przedmedycznej, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób), i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

Uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, dyżurującego nauczyciela lub pracownika 

obsługi. 

 Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka z objawami chorobowymi i zadbania o kontakt  

z lekarzem.  

 W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych wprowadza się różne godziny przerw i zajęć na 

boisku. Przerwy lekcyjne ustalają nauczyciele między sobą tak, by na korytarzu 

przebywały 2 klasy, zachowując odpowiedni dystans. Klasy oraz w miarę możliwości 

grupy świetlicowe  mają na stałe wyznaczone sale, w których odbywają się zajęcia: 

o 1a – 108 

o 1b – 113 

o 2a – 106 

o 2b – 107 

o 3a – 10 

o 3b – 110 



o 4a – 114a 

o 7a – 114b 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów, nie rzadziej niż  

co 45 min.  

 W czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

 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. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

wykorzystywane podczas zajęć dezynfekowane są po każdej grupie.  

 Każdy uczeń zostaje wyposażony  przez szkołę w kredę, lub w przypadku tablic 

bezpyłowych pisaki są dezynfekowane przez nauczyciela po każdym użyciu. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Rekomenduje się odbywanie zajęć przy sprzyjających warunkach pogodowych na 

powietrzu. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po 

każdej grupie,  podłoga będzie dezynfekowana po każdym dniu zajęć, klamki do szatni po 

każdych zajęciach.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, stosować 

ćwiczenia tylko indywidualne doskonalące technikę w grach zespołowych.(Nie używać 

przyborów tekstylnych i materiałowych). 

 Podczas ustalania bezpieczeństwa przy wyjeździe autokarem na basen wszystkie dzieci 

obowiązkowo muszą posiadać maseczki ochronne lub przyłbice. Na basenie obowiązują 

procedury ustalone przez dany ośrodek sportowo-rekreacyjny.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 Korzystanie z dystrybutora wody pitnej odbywa się tylko pod nadzorem nauczyciela lub 

pracownika szkoły z zachowaniem zasad higieny (kubeczki jednorazowe, bidony lub 

butelki z filtrem). 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach 

dydaktycznych (10 i 110). Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych 

wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  



 Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed 

rozpoczęciem zajęć z nową grupą. 

 W przypadku pozaszkolnych zajęć dodatkowych o bezpieczeństwo i dezynfekcję dbają 

osoby  prowadzące te zajęcia. 

 Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

godzinami jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek  

i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Rodzice otrzymają informację 

przez e – dziennik. 

 W szkole funkcjonuje gabinet pomocy przedmedycznej, po ustaleniu z pielęgniarką 

środowiskową zasad korzystania oraz godzin jego pracy, uwzględniających wymagania 

określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych zostaną one upowszechnione 

za pośrednictwem strony internetowej i e-dziennika (wiadomości do rodziców). 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 Uczniowie mogą korzystać z obiadów gotowanych w szkole zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami zawartymi w procedurze korzystania ze stołówki szkolnej. Rodzice zgłaszają 

chętne dzieci dzwoniąc na numer telefonu:  504 252 698 od godz. 8.00 do 12.00 

Szczegóły dotyczące wpłat na obiady zostaną przekazane przez intendenta.  

 Przy wejściach umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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. 

 W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

 Na terenie szkoły zapewnione są pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic 

jednorazowych używanych przez uczniów i pracowników. 

 W czasie zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczegółowych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 gdy podstawa 

programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania, ocenianie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:  

o zdjęcia lub filmiki wykonanych zadań,  

o rozmowy telefoniczne, wideokonferencje,  

o komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np.; Messenger, Teams, 



o karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę 

elektroniczną, sprawdziany online.  

 Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z dotychczasowym ocenianiem 

wewnątrzszkolnym. 

 W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor 

szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą 

z wykorzystaniem:  

o materiałów funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych  

i rekomendowanych przez MEN,  

o materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,  

o materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

o platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: 

podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń.  

o Komunikacja nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-rodzic odbywać się będzie:  

 za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły, 

  drogą telefoniczną,  

 drogą mailową lub na zamkniętej grupie Facebooka, Messengera lub innych 

komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,  

 poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji. 

Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

 Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, 

z możliwością ich modyfikacji, niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na 

odległość. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z 

podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić potrzeby BHP 

oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia 

specjalnego. 

 W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzamin 

klasyfikacyjny dla uczniów przeprowadza się zdalnie za pomocą narzędzi do e- learningu. 

 W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzamin 

poprawkowy dla uczniów przeprowadza się zdalnie za pomocą narzędzi do e- learningu. 

 W przypadku pojawienia się problemów prosimy o kontakt: 

- z wychowawcą klasy, który podpowie sposób rozwiązania problemu, 

- nauczycielem, którego problem dotyczy (wiadomość w e-dzienniku) , 



- sekretariatem szkoły w momencie braku aktywnego konta na e-dzienniku lub  

w przypadku problemów z obsługą platformy OFFICE 365.  
 
Postanowienia końcowe 

 Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 Procedura może być modyfikowana. 

 Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku 

 elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej  

w sekretariacie szkoły. 

 Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

 O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

 


