
Aneks nr 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania          

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników                

w Szkole Podstawowej w Łysomicach 

 

 § 1. 

1. Z dniem 12.10.2020r. w Szkole Podstawowej w Łysomicach wprowadza się 

dodatkowe zasady funkcjonowania: 

1) Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami oraz 

między uczniami i pozostałymi osobami przebywającymi w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, 

szatnia, itp.). 

2) Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami 

szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony 

ust i nosa (np. pokój nauczycielski, korytarz).  

3) Przed zajęciami, np. wychowanie fizyczne, chemia, biologia, fizyka, język 

obcy, informatyka, zajęcia opiekuńcze, podczas których uczniowie używają 

wspólnego sprzętu szkolnego, wprowadza się obowiązek dezynfekcji/mycia 
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i urządzeń. 

4) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli 

pomiar temperatury ciała wskazuje na objawy chorobowe należy: 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły, przypomnieć pracownikowi o obowiązku skorzystania z teleporady 

medycznej. 

5) W szkole funkcjonuje pomieszczenie na odizolowanie ucznia/pracownika,    u 

którego podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID 19  (tj. 

izolatka). Izolatka znajduje się na pierwszym piętrze w bud. B. 

6) Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek 

szkolnych. 

7) W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby wprowadza 

się obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych                        i 

opiekuńczych. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu               w 

miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych,              w 

świetlicy, na korytarzach, w szatni wprowadza się obowiązek osłony ust     i 

nosa. Ponadto rodzice uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby mają 

możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem 



lekarskim/po konsultacji medycznej). W takim przypadki rodzice mają 

obowiązek zapewnienia na ten czas kontaktu ucznia ze szkołą. 

8)  W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego 

- nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2. 

Zasady funkcjonowania zawarte w § 1. obowiązują w przypadku przebywania szkoły 

w strefie żółtej/czerwonej określającej sytuację epidemiczną na danym terenie. 

 


