
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.  Do  szkoły  moz�e  uczęszczac�  uczeń�  bez  objawo� w  chorobowych  sugerujących  ińfekcje  dro� g

oddechowych  oraz  gdy  domowńicy  ńie  przebywają  ńa  kwarańtańńie  lub  w  izolacji

w waruńkach domowych.

2. Uczńiowie mogą byc�  przyprowadzeńi do szkoły i z ńiej odbierańi przez opiekuńo� w bez objawo� w

chorobowych sugerujących ińfekcje dro� g oddechowych.

3. Przebywańie oso� b trzecich w szkole jest ograńiczońe  do ńiezbędńego mińimum,                                z

zachowańiem wszelkich s�rodko� w ostroz�ńos�ci.

4. Rodzice ńie mogą wchodzic� z dziec�mi do przestrzeńi wspo� lńej szkoły.

5. Dziecko ńie moz�e zabierac�  ze sobą do szkoły z�adńych ńiepotrzebńych przedmioto� w lub zabawek.

Uczeń�  posiada własńe przybory i podręczńiki, kto� re w   czasie zajęc�  mogą zńajdowac�  się ńa stoliku

szkolńym uczńia lub w jego szafce. Uczńiowie ńie mogą wymieńiac�  się przyborami szkolńymi miedzy

sobą.

6. Osoby z zewńątrz (rodzice, opiekuńowie) załatwiający sprawy w sekretariacie lub końtaktujący się z

ńauczycielem zobowiązańi są do stosowańia s�rodko� w ochrońńych (dezyńfekcja rąk, osłońa ust     i

ńosa) ńa tereńie szkoły.

7.  Ińdywidualńe  końtakty  bezpos�redńie  rodzico� w/opiekuńo� w  z  ńauczycielami  -  ńalez�y  wczes�ńiej

ustalic�  dzień�  i godzińę spotkańia poprzez dzieńńik Librus. Zaleca się końtakt telefońiczńy bądz�    e-

mailowy zamiast spotkań�  bezpos�redńich.

8.  Wszystkich  obowiązuje  zachowańie  dystańsu  (odległos�c�  mińimum  1,5  m)  między  osobami

przebywającymi ńa tereńie szkoły.

9.  Na  tereńie  szkoły  wyzńaczońo  pomieszczeńie  jako  tzw.  izolatorium  przezńaczońe  dla  oso� b

z objawami choroby.  

10.  Jez�eli  pracowńik  szkoły  zaobserwuje  u  uczńia  objawy  mogące  wskazywac�  ńa  ińfekcje  dro� g

oddechowych,  ńalez�y  odizolowac�  uczńia  w  odrębńym  pomieszczeńiu  i  ńiezwłoczńie  powiadomic�

rodzico� w,  opiekuńo� w   o  końieczńos�ci  odebrańia  uczńia  ze  szkoły  (wskazańy  własńy  s�rodek

trańsportu).  W sytuacji objawo� w chorobowych obowiązuje dystańs mińimum 1,5 m.



11.   W  celu  zmińimalizowańia  końtakto� w  między  uczńiami  i  stworzeńie  moz� liwos�ci  trzymańia

dystańsu społeczńego, wprowadza się:

  - podział szkoły ńa sektory, miedzy kto� rymi uczńiowie ńie końtaktują się:

I piętro  - kl. 0-3 – sektor A,

II piętro – kl. IV – VIII – sektor B,

-  uczńiowie  poszczego� lńych  sektoro� w  przebywają  tylko  ńa  tereńie  swojego  sektora

(przerwy,  toalety),  wyjątek  to  lekcje  w  s.  21  i  22 (  sale  zńajdują  się  ńa  I  piętrze)

i  wychowańia fizyczńego,

- uczńiowie z poszczego� lńych sektoro� w korzystają  z odrębńych wejs�c� i wyjs�c� ze szkoły:

kl. 0-III – wejs�cie tylńe,

kl. IV-VIII – wejs�cie gło� wńe.

12. Po wejs�ciu do sali lekcyjńej,  w obecńos�ci  ńauczyciela,  wszyscy uczńiowie dezyńfekują

ręce.

12.    Zmiańa przerw lekcyjńych - pierwsze dwie przerwy trwają    po 10 miń., kolejńe 15 mińut –

według harmońogramu przerw.

13.  Przerwy międzylekcyjńe uczńiowie spędzają ńa korytarzu lub  ńa boisku szkolńym. Opiekę ńad

uczńiami  sprawują  ńauczyciele,  według  plańu  dyz�uro� w,  uczńiowie  przebywają  tylko  ńa  tereńie

swojego sektora.

14.  Uczńiowie  przebywający  w  przestrzeńi  ogo� lńodostępńej  (korytarz,  toaleta  itp.)  zasłańiają  ńos

i usta – maską lub przyłbicą. Maseczki/przyłbice zdejmuję po wejs�ciu do sali i zajęcia miejsca w ławce.

Zwolńieńi z ńoszeńia maseczek są tylko uczńiowie posiadający odpowiedńie zas�wiadczeńie lekarskie.

15.  Nauczyciele mogą wychodzic�  z uczńiami ńa boisko szkolńe  i tam prowadzic�  lekcję – wyjs�cie klas

IV – VIII ńalez�y zgłosic� woz�ńej co ńajmńiej 1 godzińę wczes�ńiej.

16.   Stoło� wka  szkolńa  jest  otwarta  tylko  podczas  wydawańia  posiłko� w.  Posiłki  wydawańe  są  wg

podziału ńa klasy.

17.  Biblioteka szkolńa działa  wg. wyzńaczońego harmońogramu.

18.  Lekcje wychowańia fizyczńego odbywają się zgodńie z harmońogramem i wytyczńymi dla tego

przedmiotu.

19. Dezyńfekcja sal i sprzętu, wietrzeńie sal –       wg obowiązujących   wytyczńych MEN, MZ i GIS.

20. W kaz�dej sali jest płyń do dezyńfekcji rąk.  Sale są wietrzońe ńa kaz�dej przerwie.

21. Wskazańe jest częste mycie rąk.

22. Szkoła ma prawo dokońańia pomiaru temperatury ciała dziecka.          

23.  W  szkole  obowiązują  regulamińy  dostosowańe    do  zaistńiałej  sytuacji  związańej  z  COVID-

(s�wietlicy,  stoło� wki,  biblioteki,  pokoju  ńauczycielskiego,  sali  gimńastyczńej,  regulamiń  zdalńego

ńauczańia oraz spędzańia przerw).



25. Wydłuz�a się co ńajmńiej o 4 dńi czas sprawdzańia prac pisemńych uczńio� w (prace muszą przejs�c�

kwarańtańńę przed i po sprawdzeńiu).

26. W szkole ńie będą odbywały się apele czy ińńe uroczystos�ci związańe z gromadzeńiem się duz�ej

liczby uczńio� w z ro� z�ńych klas. Wszelkie s�więta, roczńice będą omawiańe podczas lekcji w klasie przez

wskazańych ńauczycieli.  

27. Ograńicza się orgańizowańie  wycieczek szkolńych i wyjs�c� klasowych.



Organizacja zajęć klasy I-III

1. W miarę moz� liwos�ci do grupy przyporządkowańi są ci sami ńauczyciele.

2. Jedńa grupa uczńio� w przebywa w wyzńaczońej i w miarę moz� liwos�ci stałej sali.

3. W sali,  w kto� rej przebywa grupa usuńięto przedmioty i  sprzęty,  kto� rych ńie moz�ńa skuteczńie

umyc�, uprac� lub dezyńfekowac� (ńp. pluszowe zabawki). 

4. Przybory do c�wiczeń�  (piłki, skakańki, obręcze itp.) wykorzystywańe podczas zajęc�  są czyszczońe

lub dezyńfekowańe.

5. Sprzęt ńa boisku wykorzystywańy podczas zajęc� jest regularńie czyszczońy i dezyńfekowańy.

6. Uczeń�  posiada własńe przybory i podręczńiki, kto� re w czasie zajęc�  mogą zńajdowac� się ńa stoliku

szkolńym  uczńia,  w  torńistrze  lub  we  własńej  szafce.  Uczńiowie  ńie  powińńi  wymieńiac�  się

przyborami szkolńymi między sobą.

7. Sale wietrzy się co ńajmńiej raz ńa godzińę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby takz�e w czasie

zajęc�.

8. Nauczyciel orgańizuje przerwy dla swojej grupy, w ińterwałach adekwatńych do potrzeb, jedńak

ńie rzadziej ńiz�  po 40 miń. Grupa spędza przerwy pod ńadzorem ńauczyciela.

9. Uczńiowie  korzystają  z  boiska  szkolńego  pod  ńadzorem  ńauczyciela  przy  zachowańiu

zmiańowos�ci grup i dystańsu pomiędzy ńimi.

10. Sprzęt ńa boisku wykorzystywańy podczas zajęc� jest regularńie czyszczońy i dezyńfekowańy.

11. Na boisku mogą przebywac� dwie grupy przy załoz�eńiu, z�e zachowańy jest między ńimi dystańs.

12. Ograńicza się aktywńos�ci sprzyjające bliskiemu końtaktowi pomiędzy uczńiami.

13. Podczas przemieszczańia się po szkole (poza salą lekcyjńą) uczeń�  zobowiązańy jest zasłańiac�  usta

i ńos.

14. Uńika się orgańizowańia większych skupisk uczńio� w w jedńym pomieszczeńiu.

15. Ustala  się  bezpieczńą  zasadę  korzystańia  przez  grupę  z  szatńi  przed  rozpoczęciem  i  po

zakoń� czeńiu zajęc� (wykorzystując co drugi wieszak).

16. Zapewńia  się  taką  orgańizację  pracy  i  koordyńację,  kto� ra  utrudńi  końtaktowańie  się  ze  sobą

poszczego� lńych grup uczńio� w (ńp. ro� z�ńe godzińy przyjmowańia grup do placo� wki, ro� z�ńe godzińy

przerw lub zajęc� ńa boisku).

17. Rodzic/opiekuń  oddaje  dziecko  pod  opiekę  pracowńikowi  szkoły  w  wyzńaczońym  obszarze,

z kto� rego tez�  odbiera dziecko po zajęciach.



18. Uczńiowie do szkoły są przyprowadzańi/odbierańi przez osoby zdrowe.

19. Regularńie myje się ręce wodą z mydłem szczego� lńie po przyjs�ciu do szkoły, przed jedzeńiem i po

powrocie ze s�wiez�ego powietrza, po skorzystańiu z toalety.



Organizacja pracy klas IV-VIII

1.  Lekcje dla uczńio� w klas IV-VIII odbywają się w salach lekcyjńych ńa II piętrze.  W miarę moz� liwos�ci

kaz�da  klasa  ma,  dzieńńie,   przypisańą  jedńą  salę   -  wyjątek:   ińformatyka   sala  21,

chemia i fizyka   – sala 27,  lekcje w-f -  sala gimńastyczńa bądz�  boisko. 

2. Uczńiowie, zaczyńając lekcje o godz. 8.00, ńie zbierają    się w holu/korytarzu szkoły. Od razu udają

się do sali,    w kto� rej mają lekcje, gdzie czeka ńa ńich ńauczyciel.

3.  W miarę moz� liwos�ci przychodzą do szkoły bezpos�redńio przed rozpoczęciem lekcji.

4. Ograńicza się aktywńos�ci sprzyjające bliskiemu końtaktowi pomiędzy uczńiami. 

5. Podczas przemieszczańia się po szkole (poza salą lekcyjńą) uczeń�  zobowiązańy jest zasłańiac� usta i

ńos. 

6. Uńika się orgańizowańia większych skupisk uczńio� w w jedńym pomieszczeńiu. 

7. Ustala się bezpieczńą zasadę korzystańia przez klasę  z szatńi przed rozpoczęciem i po zakoń� czeńiu

zajęc� (wykorzystując co drugi wieszak).

9.  Zapewńia  się  taką  orgańizację  pracy  i  koordyńację,  kto� ra  utrudńi  końtaktowańie  się  ze  sobą

poszczego� lńych grup uczńio� w . 

10. Obowiązuje zmieńiońy harmońogram lekcji oraz  przerw międzylekcyjńych:

- czas trwańia lekcji – 40 mińut. 
-  przerwy: 1. i 2. są 10-mińutowe. Uczńiowie spędzają je w salach z ńauczycielem
lub                           w szatńi przy sali gimńastyczńej. Przerwa 2. jest przerwą
s�ńiadańiową.
-  15-  mińutowe  przerwy  uczńiowie  spędzają  ńa  boisku  szkolńym  lub  korytarzu
rotacyjńie:

przerwy: 10:20-10:35, 12:10-12:25, 14:00-14:15 uczńiowie klas A i C spędzają ńa boisku
szkolńym, a uczńiowie klas B ńa korytarzu II piętra.

przerwy:  11:15-11:30,  13:05-13:20, 14:55-15:10 uczńiowie klas B spędzają ńa boisku
szkolńym, a uczńiowie klas A i C ńa korytarzu II piętra.

- uczńiowie wychodzący ńa boisko, po skoń� czońej lekcji przechodzą pod salę, gdzie będą
miec� kolejńe zajęcia, zostawiają torńistry i wychodzą ńa przerwę.

- w  przypadku ńiepogody uczńiowie spędzają przerwy ńa korytarzach:

ńa  parterze  przebywają  uczńiowie,  kto� rzy  skoń� czyli  lub  będą  miec�  lekcje  wychowańia
fizyczńego,

w holu przebywają uczńiowie, kto� rzy skoń� czyli lekcje w salach 47 i 48,

ńa I piętrze przebywają uczńiowie, kto� rzy skoń� czyli lekcje w salach 21 i 22,

                     ńa II piętrze przebywają uczńiowie koń� czący lekcje w salach 25-32.



Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1.  Do  s�wietlicy  szkolńej  mogą  uczęszczac�  wyłączńie  dzieci  zdrowe,  bez  objawo� w  chorobowych

sugerujących chorobę zakaz�ńą. 

2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystańia z pobytu w s�wietlicy dzieci, kto� re zamieszkują wspo� lńie

z osobą, przebywającą ńa kwarańtańńie lub izolacji w waruńkach domowych.

3.  Do  s�wietlicy  mogą  zostac�  zapisańi  uczńiowie:  obojga  rodzico� w  pracujących,  samotńie

wychowujących  -  pracujących  do  wyczerpańia  limitu  miejsc  ustalońych  zgodńie  z  Regulamińem

s�wietlicy 

4.  W przypadku  wykrycia  temperatury  powyz�ej  37,0°C  wychowawca  odmawia  przyjęcia  dziecka.

Dziecko  zostaje  odizolowańe  od  reszty  oso� b  przebywających  w s�wietlicy  i czeka  w izolatce

ńa przyjazd wezwańego rodzica. Rodzic ma obowiązek ńiezwłoczńego odebrańia dziecko z placo� wki,

bez moz� liwos�ci końtaktu osobistego z pracowńikami placo� wki.

5.  W  s�wietlicy   dostępńe  są  iństrukcje  obrazkowo-iństruktaz�owe:  mycia  rąk,  dezyńfekcji  rąk,

zakładańia i zdejmowańia maseczek, zakładańia – zdejmowańia rękawiczek.

6.  Przy  wejs�ciu  do  s�wietlicy  zamieszcza  się  ińformację  o obligatoryjńym  dezyńfekowańiu  rąk

dostępńym płyńem do dezyńfekcji 

Organizacja pracy:

 grupę tworzy maksymalńie 25 uczńio� w przypadających ńa jedńego wychowawcę,

 przybywający w s�wietlicy zobowiązańi są zachowac� dystańs społeczńy między sobą,

 dzieci mogą przebywac� ńa s�wiez�ym powietrzu przy zachowańiu maksymalńej odległos�ci od siebie,

 obowiązuje całkowity zakaz przyńoszeńia i wyńoszeńia zabawek i ińńych przedmioto� w z domu

i odwrotńie,

 sale  wyposaz�ońe  są  jedyńie  w przedmioty,  sprzęty  i zabawki,  kto� re  moz�ńa  skuteczńie

dezyńfekowac�,

 sale  będą  wietrzońe  co  ńajmńiej  raz  ńa  godzińę,  w czasie  przerwy,  a w  razie  potrzeby  takz�e

w czasie zajęc� przy zachowańiu wszelkich s�rodko� w bezpieczeń� stwa,

 obowiązuje  całkowity  zakaz  przebywańia  w s�wietlicy  oso� b  trzecich  w z�adeń  sposo� b  ńie

powiązańych  z działalńos�cią  s�wietlicy,  a wszelkie  sprawy  załatwiańe  powińńy  byc�

za pos�redńictwem dzieńńika ińterńetowego Librus lub telefońiczńie,



Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi, między innymi:

1. wyjas�ńiają  dzieciom,  jakie  zasady  obowiązują  w s�wietlicy  w okresie epidemii  w formie

pozytywńej, aby wzmocńic� poczucie bezpieczeń� stwa i odpowiedzialńos�ci za swoje zachowańie.

2. systematyczńie przypomińają dzieciom zasady higieńy dotyczące: mycia rąk przed jedzeńiem,

po  skorzystańiu  z toalety  oraz  po powrocie  z placu zabaw,  umiejętńego zasłańiańia  twarzy

podczas kichańia czy kasłańia, uńikańia dotykańia oczu, ust.

3. wietrzą salę zajęc�, co ńajmńiej raz ńa godzińę,

4. zawiadamiają Dyrektora szkoły o ńiepokojących objawach zauwaz�ońych u dziecka.



Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

1.  Uczńiowie mogą korzystac�  z  wypoz�yczalńi  zgodńie z  harmońogramem wypoz�yczeń�  rozpisańym

dla poszczego� lńych klas i umieszczońym przy wejs�ciu do biblioteki.

2.  Obowiązuje limit  czytelńiko� w mogących jedńoczes�ńie  przebywac�  w przestrzeńi przed wejs�ciem

do  biblioteki  (  3  osoby).Przy  stańowisku  obsługi  zńajduje  się  jedńa  osoba,  a  pozostałe  muszą

zachowac� bezpieczńą odległos�c� – rekomeńdowańe 2 metry, mińimum 1,5 metra.

3. Czytelńicy do biblioteki przychodzą w maseczkach i przed wejs�ciem dezyńfekują ręce.

4. Obsługa czytelńika ograńiczońa jest do mińimum, tj. do wydańia wczes�ńiej zamo� wiońych ksiąz�ek.

5. Łączńicy z biblioteką mogą dostarczac� ńauczycielowi bibliotekarzowi ,, klasową listę zamo� wień� ’’.

 Nauczyciel  przygotowuje  wczes�ńiej  zamawiańe  egzemplarze,  dzięki  czemu  skro� ci  się  czas

wypoz�yczeńia ksiąz�ki.

6. Zwracańe egzemplarze są wyłączońe z wypoz�yczeńia ńa 2 dńi – podlegają kwarańtańńie.

7. Bibliotekarz kaz�dorazowo dezyńfekuje blat, ńa kto� rym lez�ały ksiąz�ki.

8.  Zapewńia  się  systematyczńe  wietrzeńie  pomieszczeńia  i  regularńe  czyszczeńie  powierzchńi

wspo� lńych, z kto� rymi stykają się uz�ytkowńicy.

9. W związku z sytuacją epidemiczńą wstrzymuje się do odwołańia :

- wolńy dostęp do po� łek

- moz� liwos�c� korzystańia ze stańowisk komputerowych oraz czytelńi

10.  Wszelkie  pytańia  /  zamo� wieńia  ksiąz�ek/  moz�ńa  kierowac�  ńa  adres  mailowy   biblioteki-

bibliotekasp46@ińteria.pl lub poprzez dzieńńik elektrońiczńy.



Organizacja zajęć z wychowania fizycznego 

1. Przy wejs�ciu ńa halę obowiązuje zasada dystańsu społeczńego oraz obowiązkowe odkaz�ańie rąk 

2. Dzieci korzystają z szatńi w hali gimńastyczńej w sposo� b rotacyjńy.  Połowa grupy przebiera się

w szatńi  zachowując  bezpieczńe odstępy (skracając  czas  przebierańia  się  i  przebywańia  w szatńi

do  mińimum),  ńatomiast  druga  częs�c�  grupy  oczekuje  w  bezpieczńych  odstępach  we  wskazańym

miejscu.

3. Uńiemoz� liwiońe zostaje przechodzeńie i przebywańie oso� b postrońńych w okolicach szatńi oraz

miejsc wyzńaczońych do c�wiczeń� .

4. Obowiązkowo przed i po kaz�dej lekcji uczeń�  myje ręce wodą z mydłem.

5. Kaz�dy uczeń�  powińień posiadac� podpisańą butelkę z wodą, butelek bez podpisu ńie moz�ńa uz�ywac�.

6. Podczas zajęc� wychowańia fizyczńego (z wyłączeńiem 6 h specjalistyczńych w klasach sportowych)

ograńiczońe zostają c�wiczeńia i gry końtaktowe (ńp. sztuki walki, koszyko� wka, gimńastyka).

7. Gry i c�wiczeńia końtaktowe ńa programowych lekcjach wychowańia fizyczńego zostają zastąpiońe

ińńymi (ńp. siatko� wka, lekkoatletyka, treńińg przekrojowy, teńis stołowy i ziemńy, badmińtoń, biegi

przełajowe).

8. W miarę moz� liwos�ci zajęcia wychowańia fizyczńego zostańą prowadzońe ńa otwartej przestrzeńi.

9.  Przedmioty  i  sprzęty  zńajdujące  się  w  sali,  kto� rych  ńie  moz�ńa  skuteczńie  umyc�,  uprac�

lub dezyńfekowac�, będą usuńięte lub będzie uńiemoz� liwiońy do ńich dostęp.

10.  Przybory  do  c�wiczeń�  (piłki,  skakańki,  obręcze  i  ińńe)  wykorzystywańe  podczas  zajęc�  będą

czyszczońe lub dezyńfekowańe.

11. Uczńiowie klas sportowych będą wykorzystywac� własńe  piłki do c�wiczeń� , a po kaz�dych zajęciach

sami je wyczyszczą i zdezyńfekują.

12.  W  sali  gimńastyczńej  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  powińńy  byc�  umyte  detergeńtem

lub zdezyńfekowańe po kaz�dym dńiu zajęc�, a w miarę moz� liwos�ci po kaz�dych zajęciach.

13.  Sprzęty  sportowe  takie  jak  przybory  gimńastyczńe,  materace,  drąz�ki  będą  zdezyńfekowańe

po kaz�dej lekcji, ńa kto� rej będą uz�ywańe.

14.  Z  uwagi  ńa  końieczńos�c�  zaprowadzeńia  porządku  w  obrębie  szatńi  i  sal  gimńastyczńych

(czyszczeńie  i  dezyńfekcja  sprzętu,  wietrzeńie  szatńi  etc.)  ńauczyciele  WF  ńie  przyprowadzają



i  ńie  odprowadzają   uczńio� w  do  klas.  Wyjątek  stańowi  sytuacja  kiedy  uczńiowie  klas  1-3

prowadzońych przez ńauczyciela WF rozpoczyńają lub koń� czą lekcje, 

15.  Nauczyciele  klas  3  przyprowadzają  uczńio� w  przebrańych  w  stroje  gimńastyczńe  tuz�  przed

dzwońkiem ńa lekcje i zabierają w miarę sprawńie po zakoń� czeńiu lekcji. W przypadku, gdy jest to

ostatńia lekcja ńauczyciele tuz�  przed dzwońkiem  sprowadzają uczńio� w pod salę gimńastyczńą, gdzie

przejmują ich ńauczyciele WF i kierują do szatńi. Jez�eli uczńiowie klas 3 rozpoczyńają lekcje Wf-em

odpowiedzialńos�c� za grupę pońosi ńauczyciel WF

16.  Na  lekcje  prowadzońe  przez  ńauczyciela  edukacji  wczesńoszkolńej  odbywające  się  w  sali

gimńastyczńej ńauczyciel wraz z klasą rozpoczyńa lekcje kiedy trwają juz�  ińńe lekcje wf-u i koń� czy

tak aby ńie kolidowac� ze starszymi klasami. 
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