
1 
 

Organizacja, pracy, nauki i opieki w Szkole Podstawowej 273 Szkole Filialnej 

od 18 stycznia 2021r. dla  oddziałów przedszkolnych  

i  klas 1-3  

 
Informacje ogólne dotyczące całej społeczności szkolnej: 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. 

2. W porozumieniu z rodzicami/opiekunami  uczniowie z chorobami przewlekłymi  powinni 

zachować dystans 1,5 m podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych. W przypadku braku  

możliwości zachowania dystansu (w miejscach wspólnie użytkowanych), zaleca się 

stosowanie osłony ust i nosa. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez rodziców i opiekunów bez objawów 

chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

4. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją oraz pomiar 

temperatury zgodnie z „Procedura pomiaru temperatury”  (Załącznik 2 + zgoda) 

5. Wszyscy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, interesanci zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych: częstego mycia i dezynfekcji rąk po skorzystaniu z 

toalety, przed jedzeniem, po powrocie z zewnątrz. 

6. Rekomenduje się używanie maseczek/przyłbic w przestrzeni wspólnej szkoły np.: (pokój 

nauczycielski, korytarze podczas przerw, szatnia, przebieralnia, biblioteka) 

7. Rodzic/opiekun prawny/interesant wchodzący na teren szkoły ma zasłonięte usta i nos, zawsze 

dezynfekuje ręce lub posiada rękawiczki jednorazowe na dłoniach.  

8. Starając się ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły dyrektor wyznaczył 

miejsca (strefy wspólne) z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

9. 1 opiekun z dzieckiem, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/pracownika szkoły 1,5m. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione zobowiązani są do przestrzegania „Zasad 

przyprowadzania i odprowadzania dzieci w czasie trwania pandemii”. (Załącznik 3) 

11. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje te osoby stosowanie środków ochrony) i  w 

wyznaczonych obszarach. 

12. Uczniowie klasy 3a i oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wejściem „A” – 

głównym, a uczniowie klas 1-2  wejściem „B” – od boiska.  
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13. Wszyscy nauczyciele wchodzą do placówki wejściem „B” i mają obowiązek zmierzenia 

temperatury. 

14. Klasy 1-3 przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji nie wcześniej niż 10-15 minut przed 

swoimi lekcjami (z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy). 

15. Dzwonek jest wyłączony. 

16. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu pracy prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie 

krócej niż 30 min i nie dłużej niż 60 min, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

17. W klasach 1-3 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. 

18. Uczniowie będą spędzać przerwy w miarę możliwości przemiennie, tak aby na korytarzu 

przebywała tylko jedna klasa: 

 Klasy 1a, 2a, 2b- na parterze; 

 Klasa 3a – na I piętrze. 

19. Każda klasa będzie miała w miarę możliwości stałych nauczycieli/wychowawców. 

20. Każda klasa korzysta z węzła sanitarnego na swoim piętrze. 

21. Podczas wyjść na przerwę lub na stołówkę/boisko pracownicy szkoły będą dezynfekowali 

pomieszczenia. 

22. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego/sportowych w których nie można zachować 

dystansu należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

23. Nauczyciel/pomoc nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć idzie z uczniami do łazienki, 

umyć, lub zdezynfekować ręce, zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po 

powrocie z zajęć z boiska szkolnego lub w innych wymagających tego sytuacjach. 

24. W miarę potrzeb i sprzyjających warunków atmosferycznych część klas będzie mogła 

spędzać przerwy na boisku szkolnym w wyznaczonych strefach. 

25. Zawiesza się organizowanie większych skupisk uczniów (apele, uroczystości) w jednym 

pomieszczeniu. 

26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego. 

27. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu z zachowaniem zasad higieny. 

28. Rekomenduje się przynoszenie napojów w podpisanych butelkach. 

29. Automaty z napojami i żywnością zostają wyłączone z użytkowania. 

30. Należy unikać wyjść grupowych. Rekomenduje się wyjścia do miejsc otwartych np. park, las 

z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
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31. Ogranicza się ilość zebrań obowiązkowych z rodzicami. Wszystkie zebrania odbywać się 

będą według ściśle ustalonego harmonogramu w formie spotkań online, który przekazany 

będzie poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły. 

 

Higiena i dezynfekcja: 

1. W każdym pomieszczeniu włącznie z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, w których 

przebywać będą uczniowie dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją, 

plakaty z zasadami. 

2. Z wszystkich pomieszczeń usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować. 

3. Na korytarzach szkolnych wywieszono informacje, plakaty dotyczące dezynfekcji rąk oraz 

zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii. 

4. Wprowadzono „Monitoring codziennych prac porządkowych” poprzez listy kontrolne na 

drzwiach pomieszczeń celem skutecznej weryfikacji dezynfekcji oraz utrzymania czystości 

wszystkich pomieszczeń, klamek, poręczy, włączników, uchwytów itp.  

5. W sali gimnastycznej podłoga oraz używany sprzęt będzie skutecznie myty lub 

dezynfekowany. 

6. Przebieralnie dla uczniów będą porządkowane i dezynfekowane zgodnie z monitoringiem 

codziennych prac porządkowych. 

7. Dodatkowo podczas wyjść na przerwę lub na stołówkę/boisko pracownicy szkoły będą 

dezynfekowali pomieszczenia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia w sali komputerowej zobowiązany jest do systematycznej 

dezynfekcji sprzętu.  

9. Wydzielona zostaje izolatka zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. 

10. We wszystkich łazienkach na bieżąco uzupełniane są płyny/mydła do mycia  rąk oraz 

instrukcje. 

11. Na każdym korytarzu ustawiono pojemniki na zużyte maseczki oraz rękawiczki. 

12. Wyłączono źródełko wody pitnej do odwołania. 

13. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

 

Szatnia: 

1. Szatnia została podzielona na 2 strefy zgodnie z umiejscowieniem wejść do szkoły. 

2. Zostały zmienione przydziały boksów klasy 1a i 3a. 
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3. Szatnia dezynfekowana będzie tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przebywających tam osób 

oraz zgodnie z „Monitoring codziennych prac porządkowych”. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do godziny 16.00 przyprowadzają i 

odbierają dzieci z klas 0-3 korzystając z wejścia „A” i „B”, po godzinie 16.00 wszyscy 

rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione korzystają tylko z wejścia „B”. 

5. Zaleca się stosowanie dystansu społecznego z zachowaniem 1,5 m odległości od siebie.  

 

Świetlica: 

1. Świetlica czynna w godzinach 7:00-17:30. 

2. Zajęcia świetlicowe będą w miarę możliwości odbywać się w grupach uczniów z danej klasy 

oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

3. Opieka w świetlicy będzie zaplanowana tak, aby umożliwić bezpieczny pobyt dziecka w 

szkole, np. wychowawcy będą korzystać z boiska szkolnego w wyznaczonych strefach, 

wychodzić z daną grupą na teren szkoły. 

4. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy),  w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji). 

5. Boiska szkolne podzielono na strefy, które będą skutecznie dezynfekowane.  

6. Pomieszczenia świetlicowe będą wietrzone nie rzadziej niż co godzinę i dezynfekowane 

zgodnie z „Monitoring codziennych prac porządkowych”.  

 

Biblioteka: 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej wchodzimy w maseczkach ochronnych. 

2. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

3. Książki i materiały wypożyczone z biblioteki, po oddaniu przez czytelnika, podlegają 

kwarantannie 2 dni. 

4. W bibliotece należy zachować 1,5 m dystans społeczny. 

5. Biblioteka będzie wietrzona i dezynfekowana zgodnie z „Monitoring codziennych prac 

porządkowych”.   

6. Godziny otwarcia biblioteki zgodnie z ustalonym przez bibliotekarza harmonogramem. 
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Stołówka: 

 

1. Stołówka szkolna/kuchnia funkcjonuje w niezmienionych godzinach , tak aby uczniowie 

zdążyli spożyć posiłki zgodnie z harmonogramem oraz zachowaniem reżimu sanitarnego.  

2. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miarę możliwości w tych samych grupach  

z zachowaniem dystansu oraz na stałych , wyznaczonych miejscach. 

3. Po każdej grupie uczniów spożywających posiłek, stołówka będzie dezynfekowana zgodnie 

z „Monitoring codziennych prac porządkowych”. 

4. Wprowadza się szczególne zasady ostrożności i zabezpieczenia pracowników kuchni  z 

zachowaniem  dystansu 1,5m oraz zapewnieniem środków ochrony osobistej. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze 60ºC. 

6. Uczniowie spożywają posiłki pod opieką wychowawcy/nauczyciela. 

 

 

Ważne informacje w przypadku podejrzenia zakażenia: 

1. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek 

poinformowania wychowawcy/dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza lub 

odbywaniu kwarantanny zgodnie z „Procedurą szybkiego powiadamiania szkoły w 

przypadku zakażenia lub wystąpienia zakażenia COVID-19…” (załącznik 3) 

2. Po uzyskaniu informacji od lekarza o podejrzeniu zakażenia u ucznia, jego rodzic lub 

wychowawca klasy informuje telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego 

pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji. 

3. Po odbyciu kwarantanny, któregokolwiek z członków najbliższej rodziny zamieszkujących 

wspólnie w gospodarstwie domowym każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny /pracownik 

szkoły ma obowiązek złożyć osobiście lub mailowo pisemne oświadczenie do sekretariatu 

szkoły w terminie 3 dni o zakończeniu kwarantanny. (sp273@edu.um.warszawa.pl) 

4. Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z Państwową Inspekcją Sanitarną w celu zapewnienia 

bezpiecznego pobytu uczniów na terenie placówki. 

5. Szczegółowe wytyczne oraz procedury zamieszczono na stronie szkoły. 

 


