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Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w czasie 

epidemii COVID-19 z uwzględnieniem specyfiki placówki 
 

 

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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do szkoły uczeń zasłania usta i nos własnym środkiem ochrony. 
Zdejmuje go dopiero po zajęcia miejsca sali lekcyjnej. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk. Jeśli osoba wchodząca do szkoły, ze względów zdrowotnych, nie może używać 

płynu do dezynfekcji rąk, zobowiązana jest do ich umycia z użyciem wody i mydła 

(min. 30 sek.)  

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły,  zostają na zewnątrz.  

7. Osoby postronne wpisują się w rejestr wejść do szkoły z uwzględnieniem 
następujących danych (imię i nazwisko, telefon, powód przybycia do szkoły, 

informacja potwierdzająca brak choroby Covid-19 oraz brak kontaktu z osobą chorą 

na Covid-19, podpis). 

8. Rejestr wejść do szkoły nadzoruje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
9. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/umycie rąk, tylko osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

10. Placówka posiada 4 termometry bezdotykowe dezynfekowane po użyciu. Pomiar 
temperatury jest możliwy tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i w sytuacji 

podejrzenia objawów chorobowych. Na termometrze bezdotykowym temperatura 

wskazująca na stan gorączkowy wynosi 38,0°C i więcej, a na termometrze 

dotykowym 37,2°C – 37,9°C i więcej. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu, którym jest izolatorium szkoły (sala nr 20) lub 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

12. Opiekę nad uczniem odizolowanym sprawuje wyznaczony przez dyrektora pracownik 

szkoły. 

13. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji. 
14. Przerwy odbywają się zgodnie z planem przerw. 
15. Uczniowie odbywają zajęcia w salach zgodnie z grafikiem sal. 
16. Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa i w miarę 

możliwości zachowanie dystansu 1,5 metra. 
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17. Nauczyciele w klasach I-II organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

18. W miarę możliwości zajęcia i przerwy odbywają się także na boisku i podwórzu 

szkolnym. 

19. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk według zasad ustalonych przez 
wychowawców klas (po przyjściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub zdezynfekować zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć dezynfekuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

22. Przy zmianie nauczyciela uczącego w danej klasie jego poprzednik dezynfekuje 
biurko. Przy zmianie klasy w danej sali lekcyjnej obsługa szkoły dokonuje dezynfekcji 

pomieszczenia oraz otwiera okna. 

23. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć (wykonują to pracownicy obsługi), a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

24. Sale lekcyjne wietrzymy po zajęciach podczas przerw międzylekcyjnych (wietrzy 

nauczyciel kończący zajęcia), w części wspólnej (korytarze) podczas lekcji 

(odpowiada za to obsługa szkoły). 

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. 

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
27. Uczniowie nie korzystają z szafek, posiadają swoje worki na okrycia zewnętrzne. 
28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

29. Udział w zajęciach pozalekcyjnych odbywa się w reżimie sanitarnym takim samym 
jak podczas zajęć lekcyjnych. 

30. Szkoła współpracuje z pielęgniarką uwzględniając wymagania określone w przepisach 
prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

31. Szkoła zapewnia dostęp do dystrybutora wody w świetlicy szkolnej pod nadzorem 
nauczyciela pełniącego dyżur. 

32. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania 

szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia 

wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

33. Obowiązuje zakaz wycieczek i wyjść grupowych. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w Szkole 

Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach w czasie epidemii COVID-19 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie/myją ręce wodą 

z mydłem lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos  

3. Uczniowie regularnie myją ręce przed jedzeniem, po korzystaniu z toalet i po 
powrocie z przerwy. Rozmowę na ten temat przeprowadzają o tym wychowawcy klas. 

4. Obowiązuje monitoring prac porządkowych. W każdym pomieszczeniu znajduje się 

rejestr prowadzonych dezynfekcji, w którym umieszcza się informację 

o przeprowadzonej dezynfekcji (rejestr zawiera informację o dniu, godzinie i osobie 

przeprowadzającej dezynfekcję). 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6. Wyznacza się miejsca utylizacji środków ochrony osobistej. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

9. Szkoła zapewnia nauczycielom oraz pracownikom obsługi środki ochrony osobistej. 
Zaleca się ich stosowanie. 

10. Ogranicza się kontakt z administracją i pracownikami obsługi, a także unika 
przebywania w miejscach tak zwanej przestrzeni publicznej. 

11. We wszystkich pomieszczeniach szkoły znajdują się środki do dezynfekcji.  
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Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki 

szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach w czasie 

epidemii COVID-19 
 

1. Procedura określa warunki wprowadzania bezpieczeństwa obsługi użytkowników oraz 

zasady udostępniania i zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności 

związanych z obsługą czytelników. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników lub inne osoby przebywające na 
terenie biblioteki. 

3. Procedura obejmuje: 

 

A. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków 

higieny dla użytkowników biblioteki: 

 dostępny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki, 

 noszenie maseczek ochronnych lub innego sposobu zasłaniającego usta i nos, 

 czas przebywania w bibliotece ograniczony do niezbędnego w celu wypożyczenia lub 

oddania książek, 

 jednocześnie w bibliotece mogą przebywać 2 osoby korzystające ze zbiorów, 

 wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatury oraz innych powierzchni 

często używanych po każdej przerwie, w czasie której uczniowie korzystali 

z pomieszczeń biblioteki. 

  Czynności te wykonuje bibliotekarka. 

 

B. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników: 

 obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel 

biblioteki stykający się z czytelnikiem i używanymi przez niego zasobami 

bibliotecznymi, 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi użytkowników można dokonywać 

rezerwacji zbiorów przez e-dziennik w czasie godzin otwarcia biblioteki. 

 

C. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych: 

 przy wypożyczaniu lub zwrocie zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do 

zasłaniania nosa i ust, 

 przy wypożyczaniu lektur bibliotekarka przygotuje książki dla całej klasy, które 

zostaną rozdane w klasie przez bibliotekarkę. 

 

D. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników: 

 godziny otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach 

biblioteki. 

 

E. Zasady postępowania ze zbiorami powracającymi do biblioteki: 

 czytelnik zwracający książki zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej 

i zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy bibliotekarką i innymi osobami 

korzystającymi z biblioteki, 

 przyjęte książki zostają poddane 2-dniowej kwarantannie w zamykanej skrzyni 

z dołączoną informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny. Kwarantanna 

odbywa się w wyznaczonym prze bibliotekarza miejscu. 

 po przyjęciu książek od czytelników należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym one leżały. 
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F. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia 

COVID-19: 

 w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, trudności 

w oddychaniu, podwyższona temperatura, złe samopoczucie osoba nie powinna zostać 

wpuszczona do biblioteki, 

 incydent bibliotekarka zgłasza do Dyrektora Szkoły w celu podjęcia rutynowych 

działań zabezpieczających. 

 

4. Wszelkie zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia 

Dyrektora Szkoły 
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Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania kuchni oraz 

stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

w czasie epidemii COVID-19 
 

 

Kuchnia: 

Pracownicy kuchni obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego zachowują zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące bezpieczeństwa: 

 Odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. 

 Obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe i dezynfekcja rąk). 

 Utrzymanie wysokiej higieny stanowiska pracy, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 

Stołówka szkolna:  

 Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 

w czasie epidemii. 

 Miejsca przeznaczone do spożycia posiłków w szkole to stołówka szkolna, a także 

dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 Po wejściu do stołówki szkolnej uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk, 

następnie zdejmuje maseczkę. 

 Po każdej przerwie czyszczone są i dezynfekowane blaty stołów i krzesła 

(wykonuje to pracownik kuchni). 

 Spożywanie obiadów odbywa tylko w stołówce szkolnej w wyznaczonych grupach 

o określonych godzinach z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego 

spożycia posiłku, koordynowane przez nauczyciela dyżurującego. 

 Obiady i sztućce wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną /obsługę stołówki. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 

i wyparzane w temperaturze min. 60°C. 
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Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy 

szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach w czasie 

epidemii COVID-19 
 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, którym jest izolatorium szkoły 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

3. Uczniowie mogą być odbierani z świetlicy przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pracownik obsługi szkoły 

informuje nauczyciela świetlicy o odebraniu dziecka przez rodzica. 

4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk. Przy wejściu do 

świetlicy zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

6. Uczniowie regularnie myją ręce przed jedzeniem, po korzystaniu z toalet i po 

powrocie ze świeżego powietrza. Rozmowę na ten temat przeprowadzają o tym 

wychowawcy świetlicy. 

7. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

oraz zabawek. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z własnych 

przyborów szkolnych. 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte. Przybory i zabawki 

wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych dezynfekuje się każdego dnia po 

zakończeniu zajęć (wykonują to pracownicy obsługi). 

9. Salę wietrzymy po zajęciach podczas przerw międzylekcyjnych (wietrzy 

nauczyciel kończący zajęcia). 

10. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe odbywają się także na boisku i podwórzu 

szkolnym. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, nauczyciel rezygnuje z przeprowadzenia gier i ćwiczeń kontaktowych. 

11. Świetlica zapewnia uczniom dostęp do dystrybutora wody pod nadzorem 

wychowawcy świetlicy. 
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Regulamin funkcjonowania zajęć i przerw międzylekcyjnych w Szkole 

Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach w czasie epidemii COVID-19 

 

1. Do budynku szkoły mogą wejść uczniowie i  pracownicy szkoły. Osoby postronne 

dzwonią do drzwi i czekają na przyjście pracownika obsługi.  

2. Wchodząc do szkoły uczniowie zakrywają usta i nos oraz obowiązkowo dokonują 

dezynfekcji/umycia rąk. Udają się do wyznaczonej klasy. Unikają gromadzenia się. 

3. Każda klasa ma przydzieloną sale lekcyjną w której będą się odbywać wszystkie 

lekcje z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.  

 klasa 1 – s. 12 

 klasa 2 – s. 10 

 klasa 7a – s.39 

 klasa 7b – s.23 

 klasa 7c – s. 8 

 klasa 7d – s. 18 

 klasa 7e – s. 9 

 klasa 7f – s. 30 

 klasa 7g – s. 2 

 klasa 8a – s. 14 

 klasa 8b – s. 17 

 klasa 8c – s. 34 

 klasa 8d – s. 31 

4. Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych zostają w klasach (z wyjątkiem 

pojedynczych osób które muszą skorzystać z toalety). 

5. Na każdej przerwie jest wyznaczona klasa, która wychodzi na korytarz: 

Parter 

 klasa 7g 

 klasa 7a 

 klasa 7g 

 klasa 7a 

 klasa 7g 

 klasa 7a 

 klasa 7g 

Parter (nowy budynek) 

 klasa 7f 

 klasa 8d 

 klasa 7f 

 klasa 8d 

 klasa 7f 

 klasa 8d 
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 klasa 7f 

 

I Piętro 

 klasa 7c 

 klasa 7e 

 klasa 8a 

 klasa 7c 

 klasa 7e 

 klasa 8a 

 klasa 7c 

 

II Piętro 

 klasa 8b 

 klasa 7d 

 klasa 7b 

 klasa 8b 

 klasa 7d 

 klasa 7b 

 klasa 8b 

 

Sala 34  - klasa 8c - uczniowie podczas przerw zostają w sali lub przebywają na 

podwórku. Pilnuje nauczyciel, który skończył daną lekcję. 

 

6. Uczniowie przebywający na przerwie na korytarzach obowiązkowo zasłaniają usta 

i nos. 

7. Uczniowie klasy I i II – przerwy międzylekcyjne spędzają w sali. Wychowawcy 

w porozumieniu ze sobą wychodzą z dziećmi na przerwę podczas lekcji. 

8. Klasa 8a (sala komputerowa - 14)  

przechodzi (obowiązkowo zasłaniając usta i nos) do wyznaczonej sali lekcyjnej, kiedy 

dana inna klasa ma lekcję informatyki. 

 

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek 

5. s.34 

6. s.2 

1. s.23 

2. s.17 

5. s.31 

5. s.9 

 

3. s.18 

5. s.34 

6. s.8 

7. s.31 

4. s.30 

5. 

6. s.17 

 

 

9. Podczas przejścia klasy do innej sali, sala lekcyjna i komputerowa są dezynfekowane. 

10. Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza uczniów do wejścia. 
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Zasady korzystania z szatni wychowania fizycznego, sali gimnastycznej 

oraz Orlika w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach w czasie 

epidemii COVID-19 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć wychowania fizycznego każdy uczeń zobowiązany jest do 

przebywania w miejscach odpowiednio oznaczonych na korytarzu szkolnym, 

zachowując odpowiedni dystans. 

2. Przed wejściem do szatni uczeń zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa oraz 

dezynfekcji/umycia rąk.  

3. Uczniowie wchodzą do szatni według ustalonej przez nauczyciela kolejności 

(najpierw jedna klasa dz. i chł., potem druga klasa dz. i chł.) i przebierają się 

w miejscach w szatni wyznaczonych przez nauczyciela z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu. Rzeczy składają w swoich workach. 

4. Po wyjściu z szatni uczeń dezynfekuje/myje ręce i ustawia się na korytarzu szkolnym 

w odstępach  według wskazań nauczyciela. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego, w miarę możliwości, będą odbywać się na wolnym 

powietrzu –  kompleksie boisk Orlik 2012. 

6. Podczas, gdy niemożliwe będzie wyjście z klasą na zewnątrz, zajęcia odbędą się na  

sali gimnastycznej. 

7. Uczniowie, zachowując odstępy, udają się na boisko szkolne (salę gimnastyczną) na 

polecenie nauczyciela. 

8. Na boisku szkolnym (sali gimnastycznej) uczniowie ustawiają się w wyznaczonym 

przez nauczyciela miejscu w zbiórce w dwuszeregu zachowując odpowiedni dystans. 

9. Podczas ćwiczeń wykonują wszystkie polecenia nauczyciela z zachowaniem dystansu 

pomiędzy ćwiczącymi i nauczycielem. 

10. Uczeń, jeśli chce zgłosić nauczycielowi problem – podnosi rękę i zatrzymuje się 

w miejscu i oczekuje na podejście nauczyciela. Ten punkt dotyczy również zgłoszeń 

wypadków, bądź innych sytuacji, które są niezbędne do interwencji nauczyciela. 

11. Po zakończeniu zajęć na boisku (sali gimnastycznej), uczniowie ustawiają się w szyku 

z zachowaniem odstępów i idą z nauczycielem na korytarz szkolny, gdzie zajmują 

wyznaczone przez nauczyciela miejsca i czekają na swoją kolej wejścia do szatni. 

12. Po ukończonej lekcji lub segmentu dwóch zajęć w jednej klasie, następuje 

dezynfekcja szatni oraz sprzętu sportowego. 

13. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 

szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

14. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

15. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

16. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, którego nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 

17. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 
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Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych 

zajęciach sportowych organizowanych w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach w czasie epidemii COVID-19. 

 

1. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 

odkażanie rąk płynem do dezynfekcji/mycie rąk wodą z mydłem. 

2. Dzieci korzystają z szatni w sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy 

przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się 

i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje 

w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. 

3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 

szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4.  ekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie 

ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia 

szatni. 

5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń dezynfekuje lub myje ręce wodą 

z mydłem. 

6. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie 

można używać. 

7. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe . 

8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

9. W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

10. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, którego nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 

11. Przybory do ćwiczeń (piłki, rakiety,i inne) wykorzystywane podczas zajęć będą 

czyszczone lub dezynfekowane. 

12. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

 

 

 


