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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

                   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MIĘDZYRZECZU 

obowiązujące od 1 września 2020 r. 

              w związku z sytuacją epidemiczną w kraju  

spowodowaną wirusem COVID-19 

 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Szkoła  działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według planu (tygodniowego rozkładu zajęć)  

w oparciu o wytyczne GIS, MZ, MEN.  

2. Szkoła otwarta jest w godzinach 6.30 – 17.00. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza dwa wejścia/wyjścia do szkoły:  

a) dla uczniów korzystających  rano ze świetlicy – od godziny 6.30 ( wejście główne) 

b) dla pozostałych uczniów od 7.30: 

- klasy I – III – wejście od strony hali widowiskowo – sportowej 

- klasy IV – VIII – wejście główne. 

Poza wyznaczonymi godzinami drzwi będą zamknięte.  

4. W czasie trwania lekcji wejścia do szkoły będą zamknięte. Otwierane będą tylko przed lekcjami i 

podczas przerw.  

3. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani podać swój aktualny numer telefonu lub nr telefonu 

innych upoważnionych osób w celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 

 

 

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW  

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.  

2. 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 dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.   

3. Opiekunowie doprowadzający i odprowadzający dzieci ze szkoły zostają przed budynkiem szkoły.  
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4. Uczniowie klas I zbierają się o godzinie 7.50 przy wyznaczonym wejściu . Do szkoły wchodzą  

z wychowawcą. Po zakończonych zajęciach wychowawca lub nauczyciel wyprowadza ich przed szkołę. 

5. Uczniowie klas II- III wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i udają się do swoich sal.  

6. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się przebywanie osób trzecich. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wejść do budynku 

szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  : tel. do sekretariatu 957411846 lub przez 

dziennik elektroniczny Librus. 

Przebywając w przestrzeni wspólnej przestrzegają zasad:  

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) stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.  

7. Interesanci będą mogli wejść do szkoły tylko w uzasadnionych sytuacjach, przywołując dzwonkiem 

pracownika szkoły. Dzwonek jest umieszczony na ścianie z lewej strony wejścia głównego.  

8. Interesanci nie będą przyjmowani i obsługiwani w czasie przerw śródlekcyjnych.  

 

 

III. WYPOSAŻENIE UCZNIA  

1. Rodzic / opiekun prawny wyposaża ucznia w przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.   

2. Uczniowie nie przynoszą z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.: zabawek, hulajnóg, 

deskorolek, piłek, skakanek itp. 

3. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, żywnością, 

przyborami szkolnymi itp.  

4. Uczniowie podczas zajęć  w salach lekcyjnych będą korzystać tylko z zabawek, pomocy dydaktycznych 

i przedmiotów, które można zdezynfekować.  

 

 

IV. PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE  

1. Uczniowie, wchodząc do szkoły, dezynfekują ręce, zakładają maseczkę lub przyłbicę  i tak poruszają 

się w przestrzeni wspólnej np.: korytarze, łazienki, szatnie, przy wejściu do świetlicy, stołówki 

szkolnej, hali sportowej oraz w pomieszczeniach administracji i bibliotece szkolnej.   

2. Po dzwonku na lekcje nauczyciel dezynfekuje dłonie uczniów wchodzących do klasy . 
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3. Po zajęciu miejsca przy stoliku uczeń może zdjąć maseczkę. Podczas lekcji  

w sytuacjach bliskiego kontaktu uczeń – nauczyciel, uczeń  ponownie zakłada maseczkę.  

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, stosowanie środków  

do dezynfekcji szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z boiska, po skorzystaniu z toalety itp.  

5. Poszczególne oddziały zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości  w jednej sali.  

6. Uczeń ma możliwość pozostawienia swoich podręczników i przyborów w sali  lekcyjnej przy swoim 

stoliku. Powinny być one spakowane w sposób umożliwiający dezynfekcję miejsca ucznia.  

7. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, 

pracownikami szkoły.   

8. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu według instrukcji oraz należy unikać 

dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Podczas zajęć i w trakcie pobytu w szkole uczniowie mają zachowywać dystans między sobą. 

10. Uczniowie będą korzystali z boiska szkolnego, hali sportowej oraz pływalni. W trakcie zajęć 

sportowych uczniowie stosują się do regulaminu danego obiektu. 

 

V. PRZERWY, BIBLIOTEKA, ŚWIETLICA  

1. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie stosują osłonę ust i nosa.  

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów  w czasie przerw  

z boiska szkolnego oraz pobytu na powietrzu na terenie szkoły, gdzie nie ma obowiązku noszenia 

maseczek.  

3. Podczas przerw uczniowie przebywają na przydzielonej im kondygnacji, nie przemieszczają się na inne 

piętra, bez uzasadnionej potrzeby.   

Wyjątki stanowią np.: przejście do pracowni komputerowej, na zajęcia wychowania fizycznego, do 

biblioteki, świetlicy szkolnej, na obiad.  

Przydzielone kondygnacje:  

a) parter – klasy: IV B, VI A, VII B, VII D 

b) I piętro -  klasy: IV A, VI B, VI C, VII C, VIII A, VIII B 

c) II piętro klasy: I A, I B, II A, II B, III A, III B  

4. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich grup w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, w miarę możliwości na 

boisku szkolnym.  
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5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. Uczniowie spędzają przerwy pod 

opieką nauczycieli dyżurujących.   

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach.  

7. Przy braku możliwości zapewnienia dystansu społecznego w świetlicy (zbyt duża liczba chętnych do 

świetlicy) w związku z trwającym okresem epidemii w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 

obojga pracujących rodziców / opiekunów.  

8. Przy organizacji zajęć świetlicowych zwraca się uwagę na ograniczenie bezpośrednich kontaktów 

uczniów ze sobą. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej.   

9. Biblioteka szkolna  pracuje z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 2-dniowej 

kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do 

biblioteki szkolnej.  

10. Biblioteka szkolna pracuje według następującego harmonogramu:  

a) udostępnianie zbiorów: 

     klasy  I-III 

poniedziałek: 8.00 – 10.30 

wtorek:  9.00 – 11.30 

środa:  8.00 – 10.30 

czwartek: 9.00 – 11.30 

piątek:  8.00 – 10.30 

          klasy IV – VIII 

poniedziałek:   10.30 – 14.00 

wtorek:   11.30 – 15.00 

środa:   10.30 – 14.00 

czwartek: 11.30 – 15.00 

piątek:  10.30 – 14.00. 

 

VI. OBIADY  

1. W celu sprawnej komunikacji szkoła rekomenduje kontakt z pracownikiem stołówki   

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość :  tel. 534980265 

2. Na obiad dzieci schodzą / wchodzą wyznaczoną klatką schodową według osobnego harmonogramu:  

a) klasy I-III -  przejście ewakuacyjne  

b) klasy IV-VIII – klatka główna,  

3. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających 

jednocześnie w stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się 

wirusa. W tym celu: stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, dwie  przerwy obiadowe:  

a) 11:30 – 11:50  

b) 12:35 – 12: 50  
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4. W danych godzinach w stołówce przebywają uczniowie tej samej, wyznaczonej grupy, zajmują stałe 

wyznaczone miejsca. Uczniowie do stołówki wchodzą w maseczkach, które zdejmują, siadając przy 

stoliku. Po zjedzeniu obiadu uczniowie zakładają osłonę nosa i ust.  

 

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  U UCZNIA  

LUB U PRACOWNIKA SZKOŁY 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi  pracownicy, uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni. 

Jeżeli pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka zauważą niepokojące objawy nie powinni 

przychodzić  do szkoły, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją 

sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.   

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wskazany przez Dyrektora pracownik 

przeprowadza ucznia w odrębne, wyznaczone pomieszczenie, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia  

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

5. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące odizolowaniu ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń  z podejrzanymi objawami będzie przebywać 

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji 

powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły (30 min.). Do czasu pojawienia się  rodzica 

/opiekuna prawnego z dzieckiem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków 

ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły.  

Numery telefonów do wskazanych opiekunów znajdują się w: sekretariacie szkoły.   

6. Rodzice / opiekunowie prawni zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.  
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7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, który wyznaczy 

miejsce odosobnienia, w którym pracownik skontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.   

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik szkoły należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole  procedurami. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .    

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym.  

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. Numer telefonu : 600 460 628.  

11. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Procedura wchodzi w życie od 01.09.2020 r.   

2. Procedura może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i stopnia zagrożenia epidemiologicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/
https://gis.gov.pl/
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Szczegółowe procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych 

zajęciach sportowych organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu 

obowiązujące w czasie trwania pandemii koronowirusa. 

 

 

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk 

płynem do dezynfekcji. 

2. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w 

szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania  

w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we 

wskazanym miejscu. 

3. Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz 

miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących  

w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni. 

5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 

6. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można 

używać. 

7. Zajęcia na basenie odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem pływalni (w zał.) 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 

9. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

10. W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, będą usunięte lub uniemożliwiony będzie do nich  dostęp. 

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane. 

13. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga  będą umyte detergentem lub zdezynfekowane 

po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
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Procedury szczegółowe stanowiące uzupełnienie regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu 
 Procedury  wprowadzaj zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19. 

Wchodzą w życie 01.09.2020 r. 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w w wyznaczonych  salach dydaktycznych). Należy unikać zmiany 

pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych. 

 3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego . 

W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

 4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz 

na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem 

oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie 

wymieniają się z innymi uczniami. 

 7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

 Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, 

powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego. 

 8. Wyznacza się  następujące godziny odbioru dzieci ze świetlic: 

 14.10 – 14.25 

 15.05 – 15.20 

 15.45 – 16.00 

Rodzice odbierający dziecko ze szkoły zgłaszają pracownikowi szkoły, kogo chcą odebrać oraz w której 

świetlicy przebywa.  

 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym 

kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w 

przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. 

Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

 10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.  

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 1 września 2020r. 
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PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 
1. Biblioteka szkolna jest czynna: 

poniedziałek 8.00 – 14.00 

wtorek  9.00 – 15.00 

środa 8.00 – 14.00 

czwartek 9.00 – 15.00 

piątek 8.00 – 14.00. 

 

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach: 

       klasy  I-III 

poniedziałek  8.00 – 10.30 

wtorek 9.00 – 11.30 

środa  8.00 – 10.30 

czwartek 9.00 – 11.30 

piątek  8.00 – 10.30 

          klasy IV – VIII 

poniedziałek  10.30 – 14.00 

wtorek 11.30 – 15.00 

środa  10.30 – 14.00 

czwartek 11.30 – 15.00 

piątek  10.30 – 14.00. 

 

3. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. 

 

4. W bibliotece może jednocześnie przebywać dwóch uczniów. 

5. Osoby przebywające w bibliotece mają obowiązek zakrywania nosa  i ust.  

 

5. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w 

bibliotece.  

 

6. Zapewnienia się wietrzenie pomieszczeń biblioteki. 

7. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia 
krzeseł są regularnie  dezynfekowane. 
 
8. Stanowiska komputerowe są dezynfekowane po każdym użytkowniku. 

9. Książki i inne materiały oddane przez czytelników podlegają kwarantannie przez okres dwóch dni. 
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Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych 

organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu obowiązujące w czasie trwania 

pandemii koronawirusa. 

 

 

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk 

płynem do dezynfekcji. 

2. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w 

szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do 

minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym 

miejscu. 

3. Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz 

miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w 

przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni. 

5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 

6. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można 

używać. 

7. Zajęcia na basenie odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem pływalni (w zał.) 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 

9. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

10. W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane. 

13. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
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Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu. 
STOŁÓWKA 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego 

reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę   przez odpowiednie organy w czasie 

pandemii COVID-19.Dotyczy wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz dzieci 

uczęszczających do placówki. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeniazakażenia się 

w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników 

placówki, rodziców i dzieci. 

1.Żywienie dziecirealizowane będzie w stołówce szkolnej. 

2.Posiłki wydawane będą na przerwach o godz. 

a) 11.30 – 11.50 

b) 12.35 - 12.50 

3.Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzeseł każdorazowo 

przed podaniem posiłku i po posiłku. 

4.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce w temp. min. 60 °C lub je 

wyparzać. 

5.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. 

6.Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci żywności do stołówki z domu(napoje, 

kanapki, słodycze, wypieki, owoce itp.)  

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 . 

Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor szkoły przez uchylenie, zmianę 

lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów. O zmianach w procedurach dyrektor 

informuje pracowników i rodziców dzieci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


