
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 
IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU 

W OKRESIE OD 25 MAJA 2020 DO ODWOŁANIA 
 

Procedura opracowana na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - 
edukacja wczesnoszkolna. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami dydaktyki w Szkole. Nauka zdalna prowadzona jest 
przez wychowawców klas I – III i nauczycieli przedmiotowych na dotychczasowych 
zasadach – przez stronę internetową Szkoły dla uczniów przebywających w domu. 

2. Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 
przyprowadzenia do Szkoły.  

3. Zgłoszenie dziecka do placówki następuje poprzez wypełnienie oświadczeń 
i odesłanie ich na adres mailowy Szkoły: sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl  

Załącznik nr 1: Zgłoszenie ucznia do Szkoły 

Załącznik nr 2: Oświadczenie 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka  
1. Ucznia do placówki mogą przyprowadzać lub odbierać wyłącznie rodzice/ 

opiekunowie prawni, zgłoszeni na oświadczeniu. 

2. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno 
przyprowadzać ucznia do Szkoły. 

4. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą 
przebywać wyłącznie pracownicy Szkoły. Strefą tą jest przedsionek wejścia na teren 
placówki.  

5. W strefie odbywa się przyjęcie i wydanie ucznia do/z Szkoły oraz pomiar temperatury 
ucznia. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C lub dziecko 
wykazuje widoczne objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia 
ucznia.  

6. W strefie może przebywać tylko: pracownik, rodzic/opiekun prawny i dziecko. 
Pozostali rodzice i dzieci oczekują na zewnątrz budynku w bezpiecznych 
odległościach.  

7. Każda osoba wchodząca do placówki lub strefy bezpieczeństwa ma obowiązek 
dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.  

8. Pracownicy uczestniczący w odbiorze i wydaniu ucznia do/z placówki zobowiązani są 
nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbicę).  

9. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku, 
przy wejściu lub wyjściu z placówki.  

10. Zakazuje się wnoszenia na teren placówki, przez uczniów, zabawek i wszelkich 
zbędnych przedmiotów.  

11. Przy odbiorze dziecka ze Szkoły, należy po wejściu do przedsionka, zgłosić osobie 
dyżurnej odbiór dziecka z grupy. Na dziecko rodzic/opiekun prawny oczekuje na 
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zewnątrz budynku, tak aby nie blokować dostępu dla innych odbierających. Osoby 
oczekujące na odebranie dziecka mają obowiązek zachować bezpieczne odległości.  

Procedura bezpieczeństwa w trakcie przebywania uczniów w Szkole oraz na świeżym 
powietrzu  

1. Uczniowie przebywają w wyznaczonej sali w liczbie nie przekraczającej 10 dzieci.  

1. Do utworzonych grup przyporządkowani są nauczyciele świetlicy. Dopuszcza się 
rotację nauczycieli, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.  

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być 
mniejsza niż 4 m2 na każde dziecko i 4 m2 na każdego opiekuna.  

3. W sali, w której przybywa grupa dzieci mogą znajdować się tylko przedmioty, które 
można skutecznie zdezynfekować.  

4. Salę, w której przebywają dzieci wraz z nauczycielami, należy wietrzyć raz na godzinę 
w czasie przerwy bądź w razie potrzeby w trakcie zajęć. Podczas przebywania dzieci 
na dworze należy zostawić otwarte okna. 

5. Zajęcia na świeżym powietrzu mogą być prowadzone na boiskach szkolnych z 
zachowaniem bezpiecznej odległości. Na każdym boisku może przebywać jedna 
grupa. Przy wyjściu i wejściu z budynku należy zastosować odpowiednie odległości 
czasowe i odległości między uczniami. 

6. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

7. Po każdorazowym przyjściu dziecka z zewnątrz należy dopilnować, aby dzieci 
dokładnie umyły dłonie wodą z mydłem.  

8. Dzieci obowiązkowo myją ręce przed i po posiłku oraz po skorzystaniu z toalety, a 
także w razie zaistniałej potrzeby.  

9. Każde przyjęte dziecko powinno mieć ze sobą przyniesiony z domu posiłek.  

10. Dzieci spożywają posiłek w sali, w której są prowadzone zajęcia. 

11. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni Szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra. 

12. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  
1. W razie zaobserwowania objawów choroby lub złego samopoczucia ucznia nauczyciel 

natychmiast informuje Dyrektora o zaobserwowanych zagrożeniach oraz pielęgniarkę 
szkolną, która przejmuje ucznia i przeprowadza do wydzielonego pomieszczenia, 
wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, z 
zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. W pomieszczeniu tym 
dziecko przebywa do czasu odbioru przez rodziców/opiekunów. 

2. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych w celu pilnego 
odebrania dziecka z placówki. W przypadku braku kontaktu z rodzicem Dyrektor 
powiadamia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.  

3. Rodzice są zobowiązani do odebrania z placówki dziecka, które źle się czuje, ma 
podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności, problemy żołądkowe (biegunka, bóle 
brzucha itp.), a także do nieposyłania do placówki chorego dziecka lub posiadającego 
podobne objawy.  

4. Rodzic jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe 
w dniu powrotu do Szkoły po przebytej chorobie.  



5. W przypadku stwierdzenia zachorowania na terenie placówki ucznia lub pracownika, 
Dyrektor w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmuje decyzję 
o zamknięciu Szkoły na okres uzgodniony ze służbami sanitarnymi, w celu 
przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

Obowiązki Nauczyciela  
1. Wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w Szkole oraz 

powodów ich wprowadzenia.  

2. Prowadzenie zajęć tylko w wyznaczonej sali lub na świeżym powietrzu na terenie 
Szkoły z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.  

3. Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

4. Demonstrowanie właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

5. Co godzinę regularne wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia.  

6. W sytuacji, gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 
niezwłocznie poinformowanie Dyrektora i rodziców w celu pilnego odebrania dziecka 
ze Szkoły. 

Obowiązki obsługi sprzątającej  
1. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po zajęciach przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia 
powierzchni i sprzętów z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu danego środka.  

2. Mycie/ dezynfekowanie przyborów wykorzystywanych do zajęć.  

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami  
1. Rodzice mają obowiązek podać numer telefonu kontaktowego w celu szybkiej 

komunikacji w razie wystąpienia konieczności zawiadomienia rodzica o stanie 
zdrowia dziecka.  

2. Rodzic jest zobowiązany do ciągłego monitorowania połączeń przychodzących na 
podany przez niego numer i odbierania połączeń z placówki jako priorytetowe.  

3. W razie braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym Dyrektor zawiadamia 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz w razie potrzeby Policję (w celu 
uzyskania kontaktu z rodzicami).  

Ważne numery telefonów:  
Infolinia  
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w 
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.  
Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:  
do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5  

po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579  

osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego 
ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób Zakaźnych) tel. 71 39 57 520  

dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 
71 770 31 51  
 
 


