
 

Procedury bezpieczeństwa i organizacji zajęć  
od dnia 1 września 2020 roku 

wdrożone w Gdyńskiej Szkole Społecznej 
w związku z zagrożeniem pandemicznym. 

(Opracowano w oparciu o „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych  
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”). 

 
 

I. Informacja ogólna dla osób niebędących uczniami / pracownikami szkoły,  
przebywających na terenie Gdyńskiej Szkoły Społecznej. 

Przypominamy, że wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane  
do przestrzegania  ogólnych zasad higieny:  

− częstego mycia rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć / zdezynfekować ręce),  

− ochrony podczas kichania i kaszlu, 

− unikania dotykania oczu, nosa i ust.  
 
Wszystkie osoby (oprócz uczniów i pracowników naszej szkoły) są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust  
na terenie budynku szkoły oraz terenu ogrodzonego wokół szkoły.  
 
Osoby przybywające do szkoły powinny być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych, a ich domownicy nie mogą w tym czasie przebywać na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych lub w innej formie izolacji.  
 
Wszystkie osoby przybywające do szkoły powinny zachować dystans społeczny od wszystkich pozostałych 
osób przebywających na terenie i w budynku.  
 
Przybywający powinni niezwłocznie skierować się do sekretariatu celem wyjaśnienia celu wizyty. 
 
 

II. Informacja ogólna dla uczniów / pracowników szkoły / opiekunów i rodziców. 
 
 

1. Zmiany siatki dziennej zajęć.  
a) Zmieniono godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:15.  
b) Wprowadzono dwie długie przerwy po 30 minut. (Nowy rozkład siatki dziennej zajęć  

i przerw według osobnego harmonogramu).  
c) Powyższe zmiany wprowadzono w celu maksymalizacji czasu przebywania dzieci na świeżym 

powietrzu, umożliwienia czynności sanitarnych związanych z wietrzeniem / dezynfekcją 
pomieszczeń szkolnych, czynnościami organizacyjnymi związanymi  
z wydawaniem obiadów itp. 

2. Do organizacji zajęć z uczniami szkoła zapewnia pomieszczenia przygotowane  
zgodnie z zaleceniami GIZ, MS i MEN: 

a) w czasie pobytu dzieci w szkole wyznaczone osoby będą dbały o dezynfekcję powierzchni 
często używanych, stan sanitarny sal, wietrzenie  itp.;  

b) po skończonych zajęciach pomieszczenia i sprzęty będą odpowiednio dezynfekowane;  
c) z klas zostały usunięte wszelkie elementy wyposażenia, które nie mogą być na bieżąco 

dezynfekowane. 



3. Ze względu na zagrożenie epidemiczne rezygnujemy do odwołania z organizacji zajęć odbywających 
się w przestrzeni zamkniętej poza terenem naszej szkoły (w tym: z zajęć na pływalni,  
zajęć sportowych w wynajętych salach itp.); zajęcia ruchowe i zajęcia sportowe będą odbywać się 
przede wszystkim z wykorzystaniem terenu wokół szkoły. 

 
 

III. Wytyczne dla uczniów, opiekunów / rodziców i pracowników szkoły. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń / pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej formie izolacji. 

2. Opiekunowie / rodzice odprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani  
do przestrzegania następujących zasad: 

a) rano odprowadzają dzieci na teren boiska szkolnego; 
b) przychodzi 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 
c) zachowują dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 
d) zachowują dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; 
e) w trakcie odbierania dzieci po zajęciach opiekunowie odbierają je sprzed budynku szkolnego 

zgodnie z zasadą: 

− od razu po zakończeniu zajęć – od wychowawcy (w przypadku klas młodszych); 

− ze świetlicy szkolnej – w przypadku uczniów korzystających z zajęć świetlicowych 
(przy wejściu zewnętrznym do świetlicy); 

f) opiekunowie / rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  
z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, być bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych, a ich domownicy nie mogą w tym czasie przebywać  
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej formie izolacji). 

3. Od godz. 7:00 istnieje możliwość zapewnienia opieki świetlicowej na terenie szkoły  
dla uczniów klas młodszych. 

4. Po przybyciu do szkoły dziecko dezynfekuje ręce z użyciem płynu do dezynfekcji umieszczonego 
przy wejściu do budynku (wraz z instrukcją, jak go używać). 

5. W momencie przybycia dziecka do szkoły jest mu mierzona temperatura (podstawą uznania 
temperatury za zobowiązującą do izolacji czy odebrania ucznia przez opiekuna  
jest temperatura 38°C i wyższa). 

6. Uczniowie klas młodszych są odbierani ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego pierwsze 
zajęcia między godz. 8:00 a 8:15 i zaprowadzani do sal lekcyjnych. 

7. Uczniowie klas starszych – po dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury – udają się bezpośrednio  
do swoich klas. 

8. Na terenie szkoły dziecko nie musi nosić ochrony ust i nosa oraz rękawiczek;   
jednakże w przypadku zgromadzenia uczniów z różnych klas na terenie budynku szkoły  
(w tym: kolejki do wydawania obiadów, apeli itp.) uczniowie są zobowiązani do zakładania osłony 
ust i nosa na czas trwania tego zgromadzenia. 

9. Dziecko przynosi do szkoły jedynie swoje niezbędne przybory do prowadzenia lekcji;  
nie przynosi dodatkowych, nadmiarowych przedmiotów (w tym m.in. zabawek). 

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
11. W czasie pobytu w szkole dzieci będą często myć ręce (szczególnie przed jedzeniem,  

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu),  
będą im przypominane procedury bezpieczeństwa i powód ich wprowadzenia. 

12. Sale są wietrzone w czasie każdej przerwy (w miarę możliwości również w czasie lekcji): 
a) nauczyciel kończący dane zajęcia w sali dba o  uchylenie okien; 



b) na czas długich przerw uczniowie wychodzą na boisko szkolne / ogródek szkolny / teren  
za szkołą (rozmieszczenie zgodnie z zaleceniami nauczycieli dyżurujących); 

c) przerwy są również wykorzystywane do dezynfekcji sal (w zależności od potrzeb i kolejności 
prac porządkowych w ciągu dnia). 

IV. Złe samopoczucie ucznia na terenie szkoły. 
 

1. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie poinformować opiekuna / nauczyciela o złym samopoczuciu. 
2. Jeżeli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy chorobowe ( zwłaszcza objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączka - temperatura 38°C i wyższa, 
kaszel, duszności) dziecko zostaje odizolowane od grupy w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu.  

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora wykonuje telefon informacyjny do rodzica / opiekuna  
w tej sprawie celem niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. Rodzic / opiekun jest zobowiązany do 
osobistego odbioru dziecka. 

 
V. Obiady. 

1. Istnieje możliwość zamówienia obiadów na dotychczasowych zasadach (w sprawie obiadów 
prosimy o dotychczas obowiązujący kontakt umieszczony na stronie internetowej szkoły). 

2. Wydawanie obiadów: 
a) o godz. 12:50 rozpoczyna się wydawanie obiadów dla uczniów klas o – III; 
b) o godz. 13:10 rozpoczyna się wydawanie obiadów dla uczniów klas IV – VIII; 
c) po zakończeniu obiadu, sala przeznaczona na spożywanie posiłków zostaje zdezynfekowana; 
d) osoby wydające obiady korzystają z osłony ust i nosa oraz rękawiczek. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 
 
1. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu,  

z wykorzystaniem terenu wokół budynku (również zajęć innych niż ruchowe). 
2. Opiekunowie / rodzice przy doborze stroju szkolnego dla dzieci powinni uwzględnić fakt, że dzieci 

będą spędzać więcej czasu na zewnątrz budynku szkolnego; 

− zalecamy, aby uczniowie mieli również dostępne dwie wersje stroju sportowego 
dostosowane do ewentualnych zmian pogodowych. 

3. Wszelkie inne wizyty w szkole osób niebędących uczniami / pracownikami szkoły (w tym opiekunów 
/ rodziców – w sprawach innych niż przyprowadzenie lub odebranie dziecka) ograniczamy  
do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych), zgłaszanie się do sekretariatu celem określenia celu wizyty. 

4. Pierwszeństwo w kontaktach szkoły z opiekunami / rodzicami ucznia mają  zdalne formy 
komunikacji, w tym przede wszystkim dziennik elektroniczny LIBRUS. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną podjęte działania 
zgodnie z  zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym przejście  
na Wariant B lub Wariant C form kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odrębnymi 
instrukcjami. 

6. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych obowiązuje zakaz przebywania uczniów na terenie szkoły  
bez opieki nauczyciela. 


