
ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  

DLA UCZNIÓW KLAS I – III OSM I st. 

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

procedury obowiązujące od 25 maja 2020 r.  

 

ORGANIZACJA OPIEKI NA TERENIE SZKOŁY 

1. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.  

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich  rodziców/ 

opiekunów. 

6. Dzieci muszą być zaopatrzone w osłony ust i nosa.  

7. Dzieci są zobowiązane do zakrywanie ust i nosa w sytuacji zmniejszania dystansu 

społecznego (interakcja z nauczycielem, wyjście na spacer lub obiad, itp.) 

8. Dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa, gdy zajęły miejsce przy ławce/stoliku, dla niego 

przeznaczonym. 

9. Rodzice/opiekunowie nie maja wstępu na teren placówki. Dziecko odbierane jest przez 

nauczyciela w drzwiach szkoły. Odbiór dziecka przez rodziców/opiekunów odbywa się także 

w ten sposób. 

10. Uczniowie mogą przebywać jedynie na terenie sali świetlicy, sali gimnastycznej, o ile 

posiadają odpowiednie obuwie, oraz mogą korzystać z terenów zielonych szkoły pod opieką 

nauczyciela. 

11. Dzieci mogą korzystać z terenu szkoły w ramach pobytu na świeżym powietrzu przy 

zachowaniu bezpiecznych warunków odległości między nimi.  

12. Plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły wyłączony jest z użytku.  

13. Grupy nie mogą się ze sobą stykać. 

14. Dzieciom przyporządkowane zostanie sprzęt sportowy (piłki, skakanki, itp.), którym dzieci 

będą mogły się bawić, ale którym nie będą mogły się wymieniać.  

15. Sprzęt sportowy przypisany dzieciom będzie codziennie dezynfekowany przed 

rozpoczęciem zajęć opiekuńczych i po ich zakończeniu.  

16. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, które wystąpiły w trakcie jego 

pobytu na terenie placówki, jest ono odizolowywane w odrębnym pomieszczeniu. 

Niezwłocznie informuje się o tym fakcie rodziców, którzy muszą w trybie natychmiastowym 

dziecko odebrać. 

17. W grupie może przebywać do 12 dzieci.  

18. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

19. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka/stolik). 

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

na ławce/stoliku szkolnym ucznia. 

21. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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22. Uczniowie powinni mieć przyniesione z domu pierwsze śniadanie oraz wodę, ponieważ 

szkoła może zapewnić jedynie obiad na stołówce szkolnej, o ile rodzic wyrazi takie życzenie.  

23. Opłatę za obiady należy wnieść na konto szkoły. 

24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

25. Z sal zostają usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować. 

26. Sale należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć.  

27. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  

28. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Minimalna przestrzeń dla grupy w świetlicy nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na każde dziecko i opiekuna.  

29. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do budynku, osoby dorosłe muszą bezwzględnie zdezynfekować ręce,  

a rodzice/opiekunowie mieli zakryte usta i nos oraz nosili rękawiczki ochronne. 

2. Nauczyciele, obsługa i uczniowie znajdujący się na terenie szkoły są zobowiązani  

do regularnego mycia rąk. 

3. W czasie pobytu na terenie szkoły nauczyciele, uczniowie oraz obsługa zobowiązani są do 

zakrywania nosa i ust, w sytuacjach kontaktu z innymi osobami oraz do utrzymywania 

bezpiecznej odległości od siebie. 

4. Uczniowie mogą zdjąć osłony nosa i ust podczas pracy pod warunkiem, że nie 

przemieszczają się poza teren ławki/stolika, który zajmują. 

5. Uczniowie nie mogą pożyczać od siebie przyborów szkolnych, ani żadnych innych 

przedmiotów.  

6. Wszystkie ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki światła, 

klawiatury, blaty ławek), sprzęt na boisku (piłki, skakanki, itp.) oraz przedmioty, z których 

korzystają dzieci i nauczyciele są regularnie dezynfekowane. 

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

GASTRONOMIA 

1. W szkole wyłączono z użytku dystrybutor wody pitnej.  

2. Jeżeli wydawanie posiłków będzie odbywało się w formie zmianowej, po każdej grupie 

uczniów należy zdezynfekować krzesła i blaty. 

3. Naczynia wielorazowe i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60ºC lub je wyparzać. 

4. Pracownicy kuchni muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od siebie, zakrywać usta 

i nos w czasie pracy zarówno przy przygotowywaniu posiłków i ich wydawaniu,  

jak i wszelkich innych czynności wynikających ze specyfiki pracy. 
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PROCEDURA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zarażenie koronawirusem 

należy niezwłocznie odizolować nauczyciela/ucznia od pozostałych osób będących  

w placówce do wyznaczonego pomieszczenia – sala nr 104 na parterze budynku. 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

2. O zaistniałej sytuacji natychmiast należy powiadomić Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku ucznia należy poinformować rodzica/prawnego opiekuna dziecka o tym fakcie 

i konieczności odebrania ze szkoły celem wykonania niezbędnej konsultacji lekarskiej.  

4. W przypadku zauważenia przebiegu infekcji grożącego zdrowiu bądź życiu jednocześnie 

zawiadamia się najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz pogotowie. 

5. Dziecko może zostać ponownie przyjęte po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zajęciach. 

6. Jeżeli osobą, u której wystąpiły niepokojące objawy jest pracownik szkoły, należy tę osobę 

odsunąć od zajęć i odizolować od innych osób, zawiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną, a teren, po którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu. Należy ściśle stosować się do wydawanych przez SANEPID instrukcji i poleceń. 

 

. 


