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WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

 I ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

 

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU 

  

Podstawa prawna:  

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.   

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 sierpnia 2020 r.       

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny                         

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

§  1 

 Ogólne zasady dotyczące wszystkich prowadzonych  

w Szkole Podstawowej nr 2 zajęć pozalekcyjnych 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich  

zależy od decyzji rodziców wyrażonej w formie pisemnej.  

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz nauczyciele, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby 

zakaźnej (objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,          

w tym w szczególności gorączkę, kaszel…).   

3. Terminy i godziny zajęć pozalekcyjnych są ustalone przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o terminie 

zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-dziennik. 

4. Z uwagi na potrzebę szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice zobowiązani są do przekazania aktualnego telefonu 

kontaktowego nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne, 

pozostawaniu z nim w stałym kontakcie.   
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5.  Nauczyciel prowadzący zajęcia w razie konieczności będzie zaopatrzony 

w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice do użycia  w razie 

konieczności – adekwatnie do sytuacji).  

6. Podczas przerw śródlekcyjnych spędzanych w budynku szkoły jest 

obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.  

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do 

promowania zasad higieny i umożliwienie ich realizacji wśród dzieci              

i młodzieży poprzez: − wspieranie i promowanie zasad:  

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja) przed i po kontakcie z dziećmi                   

i młodzieżą i po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem. 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta 

i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce). 

8. Mycie rąk odbywa się wodą z mydłem lub dezynfekuje się je preparatami 

na bazie alkoholu (min. 60%). 

9. Po usunięciu środków ochrony osobistej (rękawiczek), zarówno 

nauczyciele jak i młodzież, nie mogą nosić w szkole biżuterii na rękach         

i poniżej łokcia.  Nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, 

bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do 

informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych, oraz kadry i rodziców o ryzyku, jakie niesie 

ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek 

Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 

11. Po każdych zajęciach następuje dezynfekowanie lub mycie powierzchni 

wspólnych i sprzętu np. biurek, stołów, klamek, włączników światła, 

poręczy. Są one regularnie przecierane za pomocą środka dezynfekcyjnego 

lub z użyciem wody i detergentu. 

 

§  2 

Zasady i sposób organizowania zajęć  

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, terapia ręki, zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne 
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1. Zajęcia prowadzone są w grupach o stałym składzie i w stałym 

pomieszczeniu.  

2. W sali, w której odbywają się zajęcia  usunięte zostały  przedmioty, 

przybory, pomoce, dydaktyczne i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować. 

3. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych, nie można ich 

sobie wzajemnie pożyczać. 

4. Do użytku dopuszcza się tylko pomoce zalaminowane lub jednorazowe, 

które muszą być zdezynfekowane po każdych zajęciach. 

5. Nauczyciel i uczniowie przychodzący na zajęcia wchodzą do sali zajęć        

w maseczkach. Przed wejściem myją ręce z mydłem lub je dezynfekują  

płynem dezynfekcyjnym. 

6. Po zakończonych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby 

uczeń umył lub zdezynfekował płynem ręce. 

7. Po każdych zajęciach używane pomoce dydaktyczne, powierzchnie 

dotykowe – blaty stołów, krzesła, klamki,  itd. są dezynfekowane 

zalecanymi preparatami. 

8. Przed i po zakończonych zajęciach następuje wietrzenie sali. 

 

II. Zajęcia logopedyczne 

 

1. Zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości między logopedą                     

a dzieckiem/uczniem. 

2. W gabinecie znajdują się środki do ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, 

odpowiednie środki dezynfekcyjne. 

3. Osoba prowadząca zajęcia używa osłony ust i nosa oraz informuje dzieci    

i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

4. Przed wejściem do gabinetu konieczna dezynfekcja rąk, ubranie maseczki 

lub przyłbicy. 

5. Wyposażenie dziecka/ucznia w maseczki, przyłbice. 

6. Dezynfekcja blatów, krzeseł, pomocy logopedycznych przed i po 

zajęciach. 

7. Do użytku dopuszcza się tylko pomoce zalaminowane lub jednorazowe, 

które muszą być zdezynfekowane po każdych zajęciach. 
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8. Między kolejnymi zajęciami konieczne są 10 minutowe przerwy w celu 

dezynfekcji, przygotowania bezpiecznych pomocy i przewietrzenie 

gabinetu.  

 

III. Zajęcia rewalidacyjne 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne są organizowane w formie indywidualnej według 

ustalonego harmonogramu.  

2. Nauczyciel prowadzi zajęcia wyłącznie w jednym pomieszczeniu. 

3. W sali, w której przebywa uczeń usunięte zostały  przedmioty, pomoce 

dydaktyczne i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. 

4. Sala, w której organizowane są zajęcia  powinna być wietrzona przez 

nauczyciela korzystającego z sali po każdych zajęciach. 

5. Nauczyciel i uczeń  przychodzący na zajęcia rewalidacyjne przed wejściem 

do sali ma dezynfekowane ręce płynem do dezynfekcji rąk lub myją je 

wodą z mydłem. 

6. Nauczyciel informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich 

potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych, które mogą 

znajdować się na stoliku uczniowskim lub w plecaku. 

8. Uczeń nie może przynosić żadnych własnych zabawek i ulubionych 

przedmiotów. 

9. Po zakończonych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować aby 

dziecko umyło i zdezynfekowało ręce. 

10. Po każdych zajęciach używane pomoce dydaktyczne, powierzchnie 

dotykowe – blaty stołów, krzesła, klamki,  itd. są dezynfekowane 

zalecanymi preparatami. 

 

IV. Zajęcia rehabilitacyjne, terapia SI 

 

1. Terapeuta jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej takie jak 

maseczki, przyłbice, rękawiczki. 

2. Przed zajęciami: zarówno rehabilitant jak i uczeń myją i dezynfekują ręce. 

3. Klamki oraz sprzęt rehabilitacyjny dezynfekujemy po każdym dziecku. 



5 
 

4. Terapeuta po każdych zajęciach dokonuje wymiany lub 

dezynfekcji  użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje 

ręce, sprzęt SI oraz wietrzy salę.   

 

 

 

 

 

  

 


