
     
   Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1-2020-2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im Jana Pawła II  
w Oleśnicy  

 

Procedura udziału  ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy w zajęciach 

szkolnych w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

 

 

§ 1 
 

Cel procedury 
 
Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów  

oraz pracowników w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 

§ 2 
 

Zakres procedury 

 

  
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 bądź w izolacji.       
 

2. Za zachowanie zasad bezpieczeństwa przez uczniów przed wejściem do szkoły odpowiadają 

uczniowie oraz rodzice/ opiekuniowie. 

 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły, następnie udają się do łazienki w celu zdezynfekowania rąk 

(ciepła woda z mydłem).  

 

4. Uczeń udaje się do wyznaczonej  w sali i pozostaje w niej na kolejne zajęcia. Zmieniają się 

nauczyciele realizujący kolejne zajęcia. W przypadku wychowania fizycznego uczniowie 

oczekują na nauczyciela przed salą gimnastyczną. 

 

5. Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych, jak i uczniów przed 

lub po pobycie w szkole. 

 

6. Uczeń zgłasza natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia złe samopoczucie 

w czasie zajęć.  

 

7. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się według określonych zasad. Podręczniki i 

materiały   przechowywane w bibliotece podlegają dwudniowej kwarantannie.  

 

8. Źródełko wody pitnej jest wyłączone z użytkowania. Uczniowie przynoszą do szkoły własne 

picie.  

 

9. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie lekcji mogą znajdować się 

na stoliku , w tornistrze bądź w szafce. 

 

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.   



 

11. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.  

 

 

§ 3 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

  
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły, jak również rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający lub odbierający 

dziecko ze szkoły. 

  
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania 

stanu zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 
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