
 

Procedury obowiązujące w  Szkole Podstawowej nr 9  

im. Jana Pawła II w Ełku od 1 września 2020 r. 

 

 Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacjiw 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunówbez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję drógoddechowych.W drodze do i zeszkoły 
opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekowad  ręce. 

 Uczniowie klas I – III do szkoły wchodzą wejściem w bloku A od ulicy Okulickiego. 

 Uczniowie klas IV- VIII wchodzą do  szkoły głównym wejściem. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci  z klas I we wrześniu mogą wchodzid do wyznaczonej 
strefy rodzica w szatni szkolnej,zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi, 

 dystansuod kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziedmi min. 1,5 m, 

 dystansuod pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 Opiekunowiepowinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Na terenie szkoły nie mogą przebywad osoby z zewnątrz .  

 Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzid wyłącznie 
rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne, których wejście zostało wcześniej 
uzgodnione (telefonicznie)w sekretariacie szkoły lub z nauczycielem.  Osoba upoważniona do 
wejścia może przebywad wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: 
sekretariat, gabinet medyczny, izolatka, gabinet pedagoga po wcześniejszym wpisaniu się do 
księgi wejśd wyłożonej przy portierni. 

 Poza uczniami i pracownikami wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają 
obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły  oraz  zakrywania ust i nosa podczas całego 
pobytu w szkole, a także zachowania dystansu społecznego. 

 Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego. 

 Uczniowie przebywają w szkole w zespołach klasowych w wyznaczonych salach. 
Przemieszczanie się uczniów z danej klasy między salami lekcyjnymi ogranicza się do 
minimum.  

 Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela w strefie 
wyznaczonej przy sali lekcyjnej. 



 W przestrzeni ogólnej poza salą lekcyjną obowiązują maseczki zakrywające usta i nos. 

 Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dzieciom maseczek lub 
przyłbic, a także rękawiczek jednorazowych na zajęcia informatyki. 

 Uczniowie nie mogą przebywad w auli szkolnej i galerii pod filarami. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Uczniom, pracownikom oraz rodzicom/opiekunom i innym osobom wchodzącym do szkoły 
będzie mierzona temperatura przy wejściu do szkoły lub w ciągu pierwszej godziny zajęd w 
danym dniu termometrem bezdotykowym. Wejście do szkoły jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na dokonanie pomiaru temperatury. 

 Do odwołania spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów będą organizowane z 
wykorzystaniem dostępnych form kontaktów na odległośd. O wybranym kanale komunikacji 
rodzice zostaną poinformowani  za pośrednictwem e-dziennika. 

 W czasie trwania zajęd lekcyjnych wszystkie drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte. 

 Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami. 

 W miarę możliwości zajęcia odbywają się w przydzielonych klasom salach lekcyjnych. 

 Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęd uczniowie 
korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie 
powinni wymieniad się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki w czasie 
zajęd mogą znajdowad się na stoliku szkolnymw plecaku lub szafce. 

 W miarę możliwości organizacja zajęd wychowania fizycznego będzie odbywała się poza 
budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i 
ograniczeniem gier kontaktowych. 

 Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane grupom klasowym zgodnie z harmonogramem. 
Przed wejściem do stołówki uczniowie muszą  umyd ręce i zdezynfekowad. Uczniowie 
spożywają obiad przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy zachowując dystans w stosunku do 
innych uczniów ( zajmując co drugie miejsce przy stole). 

 Przyniesiony z domu posiłek należy zjeśd podczas przerwy , dopuszczalne jest spożywanie 
posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem bezpiecznego i higienicznego 
spożycia posiłku. 
Nie należy dzielid się jedzeniem z innymi uczniami. 

 Uczniowie powinni regularnie myd ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni 
pamiętado zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikad dotykania oczu, nosa i 
ust. 

 Gabinet pielęgniarki szkolnej funkcjonuje w godzinach: 7.55-15.30. W gabinecie jednorazowo 
przebywa jeden pacjent. 

 Na terenie szkoły udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę. 



 Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między 
lekcjami lubw trakcie zajęd. Sale lekcyjne są dezynfekowane (podłoga, stoliki, krzesła) po 
każdej grupie klasowej. 

 Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte i wietrzone po każdej 
przerwie, a powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki) 
dezynfekowane(odnotowane w karcie monitoringu). 

 Sprzęt na placu zabaw, boisku, sali gimnastycznej  jest dezynfekowany co najmniej raz 
dziennie. 

 Na zajęciach informatycznych uczniowie pracują w jednorazowych rękawiczkach ( wyjątek w 
klasach I-III , klawiatura jest zabezpieczona folią). 

 Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z 
kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów 
przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych 
obowiązujących w strefie ucznia. 

 Z rodzicami kontaktujemy się telefonicznie i przez e-dziennik. 

 Uczeo u którego występują objawy mogące wskazywad na infekcję dróg oddechowych jest 
izolowany w pokoju 202, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów pod opieką 
pielęgniarki szkolnej. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyd 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 
dopuszczony do pracy.  

 W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły 
zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

Świetlica. 

 
1. Świetlica jest otwarta w godzinach od 6.45 do 16.15. 

2. W godzinach 6.45 – 8.00 dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy przebywają pod 

opieką nauczycieli   w sali zabaw przy szatni . 

3. Po zakooczonych zajęciach uczniowie klas pierwszych pod opieką nauczyciela schodzą 

do szatni, a uczęszczające do świetlicy do sali zabaw. 

4. W świetlicy dzieci dzielone są na  grupy maksymalnie 25 osobowe. 

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następujących pomieszczeniach: 

 sale świetlicowe, 

 sala D2, 

 sala zabaw, 

 mała sala gimnastyczna, 

 plac zabaw, 

 boisko. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


6. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie zachowują ogólne zasady bezpieczeostwa w 
czasie pandemii, ustalone w szkole.  

7. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przyborów i przedmiotów.  

8. Dzieci nie powinny wymieniad się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez 
rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do 
świetlicy. 

10. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w 
„Strefie rodzica” (przy portierni). 

11. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk.   

12. Świetlice należy wietrzyd (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

Biblioteka 

1. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy 
mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.  

2. Godziny otwarcia biblioteki: 8.00 – 15.00.  

3. Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zasada utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m 
od innego użytkownika lub pracownika.  

4. Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie.  

5.  Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z 
pracownikiem biblioteki( telefon, e-dziennik). 

6. Nauczyciele zapewniają systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). Zajęcia 
pozalekcyjne.  


