
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas wchodzenia uczniów i 
rodziców/opiekunów do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą w 
okresie pandemii COVID-19.

1. Wchodzenie do budynku szkoły odbywać się będzie zgodnie z normami i wytycznymi 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

2. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę 
zakaźną (temperatura 38ºC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 
gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe), oraz gdy członkowie jego rodziny nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Do strefy rodzica, która znajduje się w holu przy wejściu głównym, mogą wchodzić 
rodzice/opiekunowie uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/opiekuna 
bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

5. Wchodząc do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną przy dozowniku z płynem dezynfekującym.

6. Zaleca się ograniczenie wchodzenia rodziców/opiekunów do budynku szkoły do 
niezbędnego minimum.

7. Po wejściu do szkoły uczeń udaje się najkrótszym ciągiem komunikacyjnym do 
wyznaczonej sali lekcyjnej.

8. W przypadku konieczności komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia rekomendowany 
jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (dziennik elektroniczny 
LIBRUS, telefon, e-mail).

9. W przypadku umieszczenia w strefie żółtej lub czerwonej właściwego dla Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą powiatu – obowiązuje tylko kontakt telefoniczny 
lub e-mailowy z sekretariatem szkoły.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć dydaktycznych w okresie 
pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr3.

1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z normami i wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

2. Przed wejściem do klasy uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

3. Jeżeli uczeń zgłasza objawy mogące wskazywać na chorobę zakaźną, lub dostrzeże je 
nauczyciel należy odizolować ucznia od pozostałych członków klasy i umieścić go w 
wyznaczonym do tego miejscu w sali (minimum 2m), powiadomić telefonicznie pracownika
sekretariatu szkoły oraz rodziców/opiekunów dziecka.

4. Uczeń posiada własne przybory szkolne oraz podręczniki, które w czasie zajęc mogą 
znajdować się na ławce.

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i podręcznikami.

6. W klasie obowiązują ogólne zasady higieny:

- ochrona ust podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania okolic oczu, ust i nosa.



7. Należy systematycznie wietrzyć salę lekcyjną (co najmniej raz na godzinę) w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy 
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

9. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, 
nie rzadziej  jednak niż co 45 minut.

10.  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 
dezynfekować każdego dnia po zakończonych zajęciach.

11. Uczeń nie przynosi na zajęcia zbędnych przedmiotów takich jak telefony komórkowe, 
zabawki, bajki i inne gadżety.

12. Każdej klasie przyporządkowano tylko jedną salę lekcyjną, w której będą się odbywały 
wszystkie zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów, według ustalonego planu.

13. Każdy uczeń w klasie ma przydzielone tylko jedno miejsce, którego nie może zmieniać 
podczas zajęć lekcyjnych.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania  z toalety w okresie 
pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr3.

1. Korzystanie z toalety na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 odbywać się będzie zgodnie z 
normami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek od 1 września 2020r.

2. Przed skorzystaniem z toalety należy umyć ręce, osuszyć, a następnie zdezynfekować 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku z płynem dezynfekującym.

3. W toalecie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (informacja na drzwiach wejściowych do
toalety).

4. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, zgodnie z 
instrukcją zamieszczoną przy dozowniku, następnie niezwłocznie opuścić pomieszczenie.

5. Uczniowie oczekujący przed wejściem do toalety zachowują między sobą niezbędny 
dystans (1,5m).

6. Uczniowie z poszczególnych klas korzystają z toalety na tym samym piętrze, na którym 
znajduje się przyporządkowana dla nich sala lekcyjna.

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnych i higienicznych, w tym ich 
dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania  ze sklepiku szkolnego w
okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr3.

1. Korzystanie ze sklepiku szkolnego odbywać się będzie zgodnie z normami i wytycznymi 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

2. Ze sklepiku szkolnego uczniowie korzystają tylko w czasie przerw.

3. Przed i po dokonaniu zakupów obowiązuje dezynfekcja rąk.

4. Przy ladzie w sklepiku może przebywać tylko jedna osoba.

5. Przed wejściem do sklepiku mogą oczekiwać 4 osoby, zachowując między sobą 1,5m 
dystansu.



6. Po dokonaniu zakupu należy niezwłocznie opuścić sklepik.

7. W przypadku niedostosowania się uczniów do wyżej wymienionych zasad i norm sklepik 
będzie zamknięty.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas organizacji wycieczek szkolnych 
przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w okresie pandemii COVID-19.

1. W czasie pandemii COVID-19 obowiązuje zakaz organizowania wycieczek. Dopuszcza się 
tylko organizację wyjść poza teren szkoły w niezbędnych przypadkach.

Opracował zespół: I. Piątek, R. Wojtczak, M. Begol

Zespół sprawdzający: E. Gzyl, D. Sytek

Zatwierdził dyrektor szkoły: G. Kłysz
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