
Procedura przebywania w szkole uczniów SP 12 w Koninie   

w czasie reżimu sanitarnego 

 

 

 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 lub w izolacji. 

 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 (maseczki). 

 W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia zebrane zostaną 

numery telefonów ( dla wychowawców klas i sekretariatu szkoły). 

 Szkoła jest w posiadaniu termometru bezdotykowego w celu mierzenia 

temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły lub osobom z objawami infekcji. 

 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 lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 

metrów odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

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

 Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły ( spacery, wyjścia na lekcji WF). 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
 Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz, chyba, że były umówione. 

Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. W/w osoby muszą być bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Środki do dezynfekcji są rozmieszczone przy 

wejściach do szkoły, w klasach, świetlicy, bibliotece, stołówce… 

 Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane 

podczas zajęć, będą dezynfekowane. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga  zostaną umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 Sale oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

 Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych obowiązują zasady takie same jak podczas 

zajęć obowiązkowych. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie  potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Należy zachować zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie 



epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są  rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica 

będzie wietrzona  (również w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Ze świetlicy szkolnej korzystają zapisani uczniowie klas I – III – wchodzą 

wejściem głównym - oraz uczniowie klas IV – VIII dojeżdżający spoza osiedla 

Zatorze (zgłoszenie do świetlicy). Nie ma możliwości oczekiwania na lekcje przy 

dyżurce. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 – 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. Prosimy nie przysyłać dzieci wcześniej, bo wejścia do szkoły są 

otwierane na przerwie przed daną lekcją. W sytuacjach wyjątkowych ( dziecko 

spóźnione, wizyta u lekarza, itp.) – wejście tylko wejściem głównym. 

 Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w poniedziałki ( kl. I – III)  środy ( kl. IV 

– VI) i piątki ( kl. VII – VIII) w godzinach 9.00 – 14.00. Osoby z zewnątrz, zgodnie z 

zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie 

szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 

Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – 

bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej. Książki, po zdjęciu z ewidencji 

uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w 

tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć 

innym. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  

2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. Do odwołania 

uczniowie wypożyczają tylko lektury. 

 

 

 

 

 

 

 


