
 

Procedury szczegółowe obowiązujące w Polsko - Niemieckie Szkole Podstawowej                                    
od   dnia 25 maja 2020 r.  do odwołania: 
      

I Przyprowadzanie dzieci do Szkoły i ich odbieranie przez rodziców. 
1) Dezynfekcja rąk: 

• bezpośrednio po wejściu na teren  szkoły rodzic dezynfekuje ręce, 
• przy wejściu nauczyciel spryskuje ręce wchodzącego dziecka i nadzoruje, aby płyn dezynfekujący 

został równomiernie rozprowadzony. 
2) Podczas kontaktu z rodzicami pracownicy szkoły mają na sobie przyłbice ochronne i zachowują 2 m 

dystansu;  
3) Rodzice bezwzględnie przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania dzieci (od 8:00 do 8:30); 
4) Odbiór dziecka od rodzica ma miejsce w przejściu między wejściem głównym, a drzwiami prowadzącymi            

na korytarz; 
5) Rodzice nie wchodzą na korytarz szkolny. 

II Pomiar temperatury: 

1) Przed wejściem do pomieszczeń szkolnych w obecności rodzica odbywa się pomiar temperatury u dziecka 
termometrem bezdotykowym; Rodzic akceptując niniejsze procedury wyraża zgodę na wykonywanie 
pomiaru temperatury u dziecka. 

 

III Potwierdzenie dobrego stanu zdrowia dziecka 

1) w razie wątpliwości dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły do czasu dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego (może być drogą mailową podpisane certyfikatem kwalifikowanym, przez lekarza),                
np. że katar jest objawem alergii, a dziecko jest zdrowe i może chodzić do szkoły (podpis i pieczątka 
lekarza muszą być wyraźne); 

2) uczniowie zostawiają swoje rzeczy w szatni w wyznaczonych miejscach przy zachowaniu 
obowiązujących odstępów 2 m; 

3) rodzice odbierają dzieci w przejściu między wejściem głównym, a drzwiami prowadzącymi na korytarz, 
tam też nauczyciel przekazuje pilne informacje dotyczące dziecka, wszystko odbywa się z zachowaniem 
dystansu i zasad bezpieczeństwa opisanych w p. I.1 i I.2. 
 

   IV W trakcie zajęć szkolnych 

 Podział na grupy:  

1) grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, podział na grupy jest stały, grupy nie będą łączone.                   
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci -             
nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów; 

2) rodzeństwa będą w miarę możliwości umieszczane w jednej grupie; 
3) grupy mogą być mieszane wiekowo; 
4) do opieki nad daną grupą przydziela się, w miarę możliwości,  stałych nauczycieli; 
5) jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali; 
6) minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów        

i nauczycieli). 
 



 

Mycie rąk, korzystanie z toalety, zabiegi higieniczne:  

1) dzieci myją ręce zaraz po przyjściu do szkoły, przed posiłkami, po powrocie z podwórka i po wyjściu         
z toalety (obowiązkowo!); 

2) mycie rąk odbywa się zawsze pod okiem nauczyciela, mydło dystrybuuje nauczyciel (po ręcznik 
papierowy dziecko sięga samodzielnie) z zachowaniem bezpiecznego dystansu; 

3) po każdym skorzystaniu przez dziecko z toalety nauczyciel pilnuje, aby dziecko umyło ręce, a toaleta 
została zdezynfekowana; 

4) podczas czynności higienicznych przy dziecku nauczyciel lub pracownik obsługi musi być ubrany 
w fartuch z długim rękawem, rękawiczki oraz przyłbicę; 
 

5) każdy nauczyciel ma do doraźnego użytku preparat do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni; 
6) pomieszczenia są wietrzone przynajmniej raz na godzinę. 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki (realizacja podstawy programowej). 

1) w dalszym ciągu utrzymane jest nauczanie zdalne; 
2) liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być 

uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą; 
3) z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować; 

4) w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 
szkolna);   

5) uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 
np. zabawek; 

6) nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak              
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela; 

7) zaleca się korzystanie przez uczniów z terenu parku przylegającego do szkoły oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie przyszkolnym, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi; 

8) sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu                 
lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem; 

9) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – świetlicowe - dla uczniów, których rodzice zgłosili 
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych           
od rodziców (8.00-16.00). 
 

 V Posiłki: 
1) posiłki przekazywane są w jednorazowych opakowaniach; 
2) wydawanie posiłków w stołówce  jest uzależnione od spełnienia warunków sanitarnych przez firmę 

cateringową, np. naczynia są myte w zmywarko-wyparzarce, wyznaczony pracownik wydaje posiłki 
uczniom;  

3) za odbiór posiłków od firmy cateringowej (z zachowaniem reżimu sanitarnego) oraz rozdzielenie              
ich uczniom odpowiada wyznaczony pracownik; 

4) pracownik ten jest odpowiedzialny za  dystrybucję posiłków oraz wyparzanie naczyń; 
5) posiłki nakładają tylko osoby, które są przypisane do danej grupy; 
6)  pracownik, który odbiera brudne talerze, musi być ubrany w fartuch ochronny, rękawiczki i przyłbicę; 
7) grupa ma do dyspozycji dystrybutor wody pitnej, z którego dzieci korzystają w obecności nauczyciela; 



8) posiłki (własne śniadanie, obiad spożywane są przy wyznaczonych przez nauczyciela, stałych 
miejscach; 

9) przy jednym stole w stołówce może siedzieć jednocześnie dwoje dzieci (stałe miejsca). 
 
 

VI Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów: 

1) pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie higienicznych warunków pracy szkoły stosują specjalistyczne 
preparaty (z listy GIS) o działaniu bakterio- i wirusobójczym i  urządzenia do dezynfekcji, zgodnie                 
z zaleceniami producenta; 

2) w pomieszczeniach szkolnych powieszone są plakaty i instrukcje z zasadami prawidłowego mycia                 
i dezynfekcji rąk; 

3) ławki, przy których dzieci jedzą oraz toalety są dezynfekowane na bieżąco; 
4) przed opuszczeniem pomieszczeń szkolnych nauczyciel dezynfekuje powierzchnie. 

VII Szkoła jest czynna w godzinach 8:00 – 16:00. 

VIII Uczniowie są wpuszczani do szkoły w godzinach 8.00 - 8.30, po spełnieniu  przez rodziców wymagań 
formalnych  oraz  wykonaniu czynności przygotowawczych. 

 

Wrocław, 22.05.2020 r. Stefania Goździk

dyrektor ds. pedagogicznych


