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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28                                                                                         

im. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”                                         

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE     

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28                                                                             

im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zielonej Górze  
                                                                                                   

Obowiązuje od 1 września 2021r. 

 

Na podstawie: 

„Wytycznych MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  - tryb pełny 

stacjonarny” 

 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

 

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów                           
w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne                     od zajęć. 

Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe procedury i regulaminy:  m.in. „System 

norm i zasad”, „Regulamin  dotyczący korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu 

elektronicznego”,  „Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia”. 
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1. 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. 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, winien odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów               

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

3. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

4. Rodzice zobowiązani są do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny 

(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu). 

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania                                

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych.  

9. Każdy rodzic/opiekun/interesant jest zobowiązany przy wejściu do „przestrzeni 

wspólnej budynku” zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).  

10. W budynku ZE nr 8  mogą przebywać osoby inne niż rodzic/opiekun tylko                               

w przypadku konieczności (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 

nosa, osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)                       

i w wyznaczonych obszarach. 

11. Rodzice/opiekunowie (klasy I-III) przyprowadzają dzieci na teren szkoły - korzystają 

z głównego wejścia do budynku lub wejścia od strony dziedzińca szkolnego. 
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Wyznacza się „przestrzeń wspólną”, czyli strefę dla rodziców/opiekunów  - 

wydzieloną poziomymi linami cześć holu szkolnego. 

12. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci z klas I-III 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,). 

14. Dzieci będą przyjmowane  - w „przestrzeni wspólnej” przez pracownika/pracowników  

szkoły  w godz. 6.30 - 8.00.  

15. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Rekomenduje się, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem - w pierwszej kolejności 

po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

17. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych 

(korytarze szkolne, hol, toalety) do chwili wejścia do sali lekcyjnej –                                   

z wyłączeniem czasu na spożywanie posiłków. Podczas lekcji maseczka powinna być 

schowana do kieszeni, plecaka, piórnika. 

18. Rekomenduje się, aby kadra pedagogiczna zakrywała usta i nos w przestrzeni 

wspólnej. 

19. W miarę możliwości organizacja pracy i jej koordynacja będzie prowadzona                         

w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi                      

na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się 

uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia.      

20. Podczas zajęć dydaktycznych ograniczone zostaną ćwiczenia, gry i zabawy 

kontaktowe, w których nie można zachować dystansu.                    
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21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły (pod  opieką nauczycieli/pedagogów). 

22. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                        

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

23. Spożywanie posiłków przez dzieci korzystające z obiadów będzie odbywało się                     

w wyznaczonych godzinach w stołówce szkolnej z zachowaniem warunków sanitarno- 

higienicznych dotyczących żywienia zbiorowego zgodnie z zaleceniami  w czasie 

epidemii.    

24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

25. Uczeń powinien posiadać 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. 

26. Nauczyciel w klasach I-III może organizować przerwy dla swoich uczniów                            

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

27. Ustala się następujące godziny pracy świetlicy szkolnej:   6.30 – 16.00.      

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

salach dydaktycznych. 

29. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy 

szkolnej  mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do „przestrzeni wspólnej”, znajdującej 

się na holu budynku (zgodnie z wytycznymi: pkt. 12). 

30. Godziny i zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, będą 

uwzględniały konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

31. Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym. 

32. Źródełka wody pitnej zostają wyłączone. 

 

 

 

Władysław Kondras                                                                                                                          

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 

 

 


