
 

                                                                                                                           

                                                                                                                             

ANEKS 

do procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 10 (ZSP7) w Gliwicach 

 

1.W § 1 Postanowienia Ogólne dodaje  się pkt 6,7,8,9: 

6)Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach (ZSP7) wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego , Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 02.08.2021 . Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

7) W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane 

jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem  

i przenoszeniem COVID-19. 

8) Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze 

społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję 

psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni 

ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy 

jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb 

szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.  

9) W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość           

o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. 

Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.  

 

2. W § 2 Zasady  organizacji pracy w placówce w podwyższonym reżimie sanitarnym 

dodaje się pkt 3 

3) Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

3. W §3 Zasady organizacji opieki w placówce wprowadza się następujące zmiany: 

1.Punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

8) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

2.Punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

9) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory                             

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

 

 

 



3.Punkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, oraz organizację przez nauczycieli wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, 

tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących                    

w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych 

przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

 

4.Punkt 22 otrzymuje brzmienie: 

22)Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                                

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać                      

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

4. W §4 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki wprowadza się następujące 

zmiany: 

1.Punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) Jeżeli zaistnieje konieczność, opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 

budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych                    

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne        

w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 

jednorazowych. 

 
5. W §6 Obowiązki Dyrektora placówki wprowadza się następujące zmiany: 

1.Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Dyrektor ustala, aktualizuje i upowszechnia regulaminy wewnętrzne i dostosowuje 

procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego                     

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, z uwzględnieniem: 

a) Specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć 

w formie zdalnej; 

b) zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

c) aktualnych przepisów prawa. 

 

6. W §9 Zasady pracy pracowników obsługi wprowadza się następujące zmiany: 

1.Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnej dezynfekcji i mycia z użyciem 

detergentu powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy i dzieci tj. urządzeń 

sanitarno-higienicznych, klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł itp.  

Zmiana popołudniowa obowiązkowo dokonuje dezynfekcji wszystkich powierzchni często 

dotykanych(biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze) środkiem odkażającym. 

 

 

 

 

 



2.Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 
7. W §10 Zasady pracy pracowników kuchni wprowadza się następujące zmiany: 

1.Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi, a jeśli to niemożliwe pracownicy powinni stosować maseczki (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 

 

2.W punkcie 2, podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) Pracownicy kuchni oraz intendentka: 

2. Wykonując zadania, utrzymują bezpieczną odległość wynoszącą min.1,5m, pomiędzy 

stanowiskami pracy. 

 
8. W §11 Zadania i obowiązki rodziców dodano pkt 11: 

11)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. 

 

9. W § 12 Zasady dotyczące żywności i żywienia dzieci wprowadza się następujące 

zmiany: 

1.Do punktu 3 dodano: 

3) Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w stołówce szkolnej. Odległość między stolikami 

powinna wynosić co najmniej 1,5m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda                   

o wysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stolika. W przypadku braku innych 

możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach 

lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Dzieci mogą 

spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach 

prywatnych i w nich spożywane. 

2.Punkt 5, podpunkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce wodą z mydłem,  lub  

dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu: 

 przed rozpoczęciem pracy;  

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;  

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

 po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

 po skorzystaniu z toalety; 

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

 po jedzeniu, piciu. 

 

 

 

 

 



3.Dodano punkt 10, który brzmi: 

10) Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

4.Dodano punkt 11, który brzmi: 

11) Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy 

zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania                

i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury Bezpieczeństwa, Zasady Postępowania obowiązujące                

w salach lekcyjnych otrzymuje brzemiennie: 

1.Po wejściu do szkoły należy dopilnować, aby w pierwszej kolejności uczniowie myli ręce    

wodą z mydłem a następnie udali się do wyznaczonych klas. 

2.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory                            

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

3.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                               

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać                    

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy 

4.Miejsce przebywania uczeń opuszcza tylko w razie konieczności po poinformowaniu 

nauczyciela (toaleta itp.). 

5.Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 


