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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA  

W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI W LUBLINIE  

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Niniejsze procedury określają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w 

Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie w czasie reżimu 

sanitarnego w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników 

szkoły, uczniów uczęszczających do placówki oraz ich rodziców/ opiekunów.  

 

Postanowienia ogólne 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/ opiekunowie oraz uczniowie są zobowiązani 

do zapoznania się z poniższą procedurą bezpieczeństwa oraz do bezwzględnego 

przestrzegania zawartych w niej zasad. 

2. Rodzice/ opiekunowie uczniów wypełniają oświadczenie dotyczące zapoznania 

się z procedurą bezpieczeństwa (załącznik 1) podczas pierwszego zebrania z 

wychowawcami. 

3. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE Lublin 605 194 800, WSSE Lublin 693 397 

185), oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

4. W szkole może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, nieobjęta kwarantanną lub izolacją w 

warunkach domowych. 

5. Rodzice/ opiekunowie oraz pracownicy mają obowiązek poinformowania szkoły 

(mail do sekretariatu) o skierowaniu na kwarantannę lub o stwierdzonym 

zachorowaniu na COVID-19. 

6. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania dłoni lub 

założenia rękawiczek ochronnych. W części wspólnej budynku (korytarze, szatnie, 

toalety) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą 

maseczki lub przyłbicy.  

7. Rodzic/ opiekun ma obowiązek wyposażyć dziecko w środki ochrony osobistej 

służące zasłonięciu ust i nosa. 

8. Wstęp osób z zewnątrz zostaje ograniczony do niezbędnego minimum, zalecany 

jest kontakt telefoniczny lub mailowy, co dotyczy również rodziców/ opiekunów 

uczniów. Jeżeli zachodzi konieczność przebywania w szkole osoby z zewnątrz, 

należy zachować dystans społeczny min. 1,5 metra. 
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9. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dezynfekują je, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

10. Dostęp do źródełek wody pitnej jest zamknięty. 

11. Zaleca się, by uczniowie spędzali codziennie czas na świeżym powietrzu (wszyscy 

– zajęcia wychowania fizycznego, klasy 1-3 – półgodzinny spacer, klasy 4-8 – 

długie przerwy). 

12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

13. Sale są wietrzone co godzinę (nauczyciel kończący lekcję w sali odpowiada za 

otwarcie okien), a jeśli to możliwe – okna są stale otwarte. 

14. Przed lekcjami oraz na przerwach sale pozostają otwarte dla uczniów w celu 

minimalizowania gromadzenia się uczniów w przestrzeni wspólnej.  

15. Sprzątanie i dezynfekcja odbywa się codziennie według następującego 

porządku: 

 powierzchnie dotykowe w przestrzeni wspólnej (poręcze, klamki, włączniki), 

toalety – dwa razy dziennie,  

 podłogi, blaty, włączniki w salach oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane 

podczas zajęć – bezpośrednio po zakończeniu zajęć w danej sali określonego 

dnia. 

 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów do szkoły oraz organizacja opieki świetlicowej 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami: 

 klasy 1-3 – wejście od strony Centrum Sportu Akademos, 

 klasy 4-6 – główne wejście do budynku SP, 

 klasy 7-8 – główne wejście do budynku LO. 

2. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas 2-8 nie wchodzą do szkoły. Uczeń 

samodzielnie udaje się do szatni, a następnie do sali w której odbywają się 

zajęcia. 

4. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas 1 przez pierwsze dwa tygodnie nauki (do 18 

września 2020 r.) mogą odprowadzić dziecko do szatni oraz pod salę.  

5. Zaleca się możliwie jak najwcześniejsze odbieranie dzieci po zajęciach oraz 

umożliwienie samodzielnego wyjścia starszym dzieciom, by zmniejszyć liczbę 

uczniów przebywających w szkole po zajęciach dydaktycznych. 
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6. Rodzice/ opiekunowie w klasach 1-4 deklarują dni, w jakich odbierają uczniów 

bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych (godz. 14.15). 

Nauczyciel kończący siódmą godzinę lekcyjną z daną klasą sprowadza do szatni 

uczniów, których rodzice zadeklarowali ich odbiór. Rodzice/ opiekunowie mogą 

odebrać dziecko z szatni. 

7. W przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych rodzic/ opiekun 

zgłasza odbiór dziecka na portierni. Pracownik szkoły wywołuje ucznia przez 

urządzenie telekomunikacyjne, uczeń sam schodzi do szatni, skąd rodzic może je 

odebrać. 

8. Należy ograniczyć przebywanie w szatni do niezbędnego minimum. 

9. Przy szatni klas 1-3 zostaną wyznaczone strefy dla rodziców/ opiekunów uczniów z 

poszczególnych poziomów. 

10. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, zajęcia świetlicowe odbywają się 

na świeżym powietrzu. 

11. Uczniowie posiadający zgodę na samodzielne wyjście ze szkoły powinni w miarę 

możliwości ograniczyć przebywanie na terenie szkoły oraz CS Akademos po 

zakończeniu obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Organizacja zajęć 

1. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych i podręczników. 

2. Uczniowie danej klasy większość zajęć odbywają w jednej sali, z wyjątkiem zajęć 

w-f, zajęć obywających się w grupach międzyklasowych oraz zajęć 

odbywających się w pracowniach przedmiotowych.  

3. W przypadku zajęć w grupach międzyklasowych uczniowie zajmują miejsca w sali 

wskazane przez nauczyciela. 

4. Stoliki w salach są ustawione pojedynczo, jest także zachowany odstęp między 

stolikami uczniów a biurkiem nauczyciela. 

5. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zajęcia z w-f odbywają się na 

dworze, z ograniczeniem zabaw kontaktowych. 

6. Szatnie w-f są przypisane do grup według grafiku, z zachowaniem zasady, iż 

szatnia jest na stałe przypisana do danej grupy. 

7. Nauczyciel i uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej w maseczkach/ 

przyłbicach (zwłaszcza w sytuacji pracy w grupach czy podczas podchodzenia 

nauczyciela do dziecka w celu udzielenia indywidualnej pomocy). 

8. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze sprzętu 

komputerowego. Nauczyciel prowadzący zajęcia w sali informatycznej (s. nr 10 w 

budynku SP oraz s. nr 20 w budynku LO) ma obowiązek dopilnowania dezynfekcji 

rąk przez uczniów wchodzących do sali.  
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9. W bibliotece szkolnej po przyjęciu książek od ucznia należy każdorazowo 

zdezynfekować ręce oraz odłożyć książki na okres 2 dni w wyznaczonym miejscu. 

 

Organizacja przerw 

1. Zaleca się przebywanie uczniów w czasie przerw w salach lekcyjnych, by 

ograniczyć przemieszczanie się po szkole do niezbędnego minimum. 

2. Nauczyciel dyżurujący monitoruje pozostających w salach uczniów oraz 

dopilnowuje przestrzegania zasad zapisanych w procedurze bezpieczeństwa 

przez uczniów. 

3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy nauczyciele klas 4-8 

prowadzący zajęcia z klasą/ grupą w bloku 2x45 minut organizują przerwę dla 

uczniów w innym czasie niż określony w planie lekcji (wyłączone z tej zasady są 

bloki lekcji mających planową przerwę śniadaniową i obiadową). 

4. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się organizowanie przerw na 

terenach zielonych z zachowaniem dystansu między klasami. 

5. Przerwy na posiłki są zorganizowane w następujący sposób: 

 obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk przed posiłkiem i po nim, 

 śniadania uczniowie spożywają w salach lekcyjnych, 

 obiady uczniowie spożywają na stołówce, zajmując miejsca klasami, wg 

grafiku, 

 na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, 

 stoły i krzesła są dezynfekowane po każdej turze (na stole jest ustawiana 

karteczka z napisem „ZDEZYNFEKOWANE”), podłogi, blaty, włączniki w 

stołówce – bezpośrednio po zakończeniu posiłków, 

 przerwy obiadowe w klasach 1-8 odbywają się zgodnie z harmonogramem, 

aby – w miarę możliwości – na stołówce przybywali uczniowie z tego samego 

poziomu: 

 klasy 1 – godz. 11.20-11.35 

 klasy 2 – godz. 11.45-12.00 

 klasy 3 – godz. 12.45-13.00 

 klasy 4, 5 – godz. 12.10-12.25 

 klasy 6 – godz. 12.25-12.40 

 klasy 7 – godz. 13.00-13.20 

 klasy 8 – godz. 13.10-13.30. 

 

Procedura w przypadku pojawienia się objawów choroby zakaźnej u dziecka 
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1. Nauczyciel ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły, jeśli zauważy u ucznia 

objawy wskazujące na COVID-19 (kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni i 

ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka) lub 

ma podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia. 

2. Uczeń, u którego zauważono objawy choroby zakaźnej wskazane w p. 1, zgłasza 

się do pielęgniarki szkolnej, która po dokonaniu oceny sytuacji kontaktuje się z 

rodzicem/ opiekunem dziecka w celu jego pilnego odebrania ze szkoły. 

Pielęgniarka następnie przekazuje informacje dyrekcji szkoły o zaistniałym 

zagrożeniu, odprowadza ucznia do izolatorium i czeka wraz z nim na przyjazd 

rodzica/ opiekuna. 

3. Po odebraniu ucznia ze szkoły pielęgniarka mierzy temperaturę pozostałym 

uczniom z klasy. Sala oraz najbliższe pomieszczenia są dezynfekowane. 

4. W szkole wyznaczono s. 34 na izolatorium, w którym uczeń oczekuje na odebranie 

przez rodzica/ opiekuna. Izolatorium jest wyposażone w środki do dezynfekcji oraz 

maseczki. 

5. Dyrektor powiadamia WSSE oraz organ prowadzący szkołę o zaistniałym 

zagrożeniu, a także informuje pracowników szkoły i rodziców/ opiekunów o 

podjętych decyzjach co do dalszej nauki.  
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Załącznik 1 

Lublin, _____ września 2020 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka:  __________________________________________________________ 

Klasa: ____________________________________________________________________________ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z treścią procedury bezpieczeństwa obowiązującej w MSP 

Paderewski w Lublinie i zobowiązuję się do jej przestrzegania oraz do wdrożenia 

mojego dziecka do respektowania zasad szkolnego reżimu sanitarnego. 

 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektorki szkoły o 

pojawieniu się ważnych faktów dotyczących choroby COVID-19 w mojej rodzinie 

i otoczeniu (zwłaszcza zachorowanie, objęcie kwarantanną lub nadzorem 

epidemiologicznym). 

 zobowiązuję się do stałego monitorowania stanu zdrowia dziecka i 

przyprowadzania go do szkoły wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie miało 

żadnych objawów COVID-19 (kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka). 

 przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych u mojego dziecka nie zostanie ono przyjęte w danym dniu do 

szkoły/ zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu do momentu 

odebrania go ze szkoły. 

 

Czytelny podpis rodzica 


