
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie 

 W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410 z póź.zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410). 

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz 673). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 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. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781 

8. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

i innych form wychowania przedszkolnego. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

ZAKRES PROCEDURY 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów i rodziców/prawnych opiekunów oraz 

pracowników Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie im. prof. Wiktora Zina 

przebywających na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

 

 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

1. Od 25 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina 

organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III według określonego harmonogramu (zał. nr 10). 

2. Od 25 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina 

organizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII w zakresie wszystkich 

przedmiotów w szczególności z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i 

języka niemieckiego według określonego harmonogramu (zał. nr 11). 
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3. Od 1 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina 

organizowane będą konsultacje dla uczniów klas I-VIII w zakresie wszystkich 

przedmiotów po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem według określonego 

harmonogramu (zał. nr 12). 

4. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie zgody na codzienny pomiar temperatury 

ciała u dziecka (zał. nr 1). 

5. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego 

kontaktów z COVID-19 (zał. nr 2). 

6. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie wypełnionego kwestionariusza oceny 

ryzyka epidemiologicznego (zał. nr 3). 

7. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie zgody na udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami dydaktyki prowadzonych od 25 maja 2020 roku (zał. 

nr 4). 

8. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie zgody na udział w zajęciach 

świetlicowych prowadzonych od 25 maja 2020 roku (zał. nr 5). 

9. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie zgody na udział w konsultacjach dla klas 

ósmych prowadzonych od 25 maja 2020 roku (zał. nr 6). 

10. Warunkiem przebywania ucznia na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. 

Wiktora Zina jest wypełnienie i dostarczenie zgody na udział w konsultacjach 

prowadzonych od 1 czerwca 2020 roku (zał. nr 7). 

11. Warunkiem samodzielnego opuszczenia szkoły przez ucznia jest wypełnienie i 

dostarczenie zgody rodzica/prawnego opiekuna (zał. nr 9). 

 

 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE PLACÓWKI RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

W TRAKCIE PRZYPROWADZANIA I ODBIORU UCZNIÓW 

1. Uczeń u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie może zostać 

przyjęte do Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie. Wówczas wszyscy domownicy 

muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń sanitarnych i lekarza. 

2. Uczeń z objawami kaszlu, kataru, infekcji nie może zostać przyjęty do Szkoły 

Podstawowej nr 137 w Krakowie.  

3. Podczas drogi do i ze Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie rodzice zobowiązani są 

do zapewnienia dziecku powyżej 4. roku życia indywidulanej osłony nosa i ust. 

4. Rodzice do  Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie przyprowadzają ucznia 

korzystając z wejścia głównego.  

12. W przedsionku wejścia do szkoły może znajdować się jeden rodzic z uczniem lub sam 

uczeń. Pozostałe osoby na wejście czekają przed budynkiem szkoły.  

13. Podczas przyprowadzenia ucznia Szkoły  Podstawowej nr 137 w Krakowie pierwszy 

raz po przerwie, wywołanej pandemią, rodzic zobowiązany jest do uaktualnienia 

numerów kontaktowych.  



14. Codziennie przy wejściu pracownik szkoły za zgodą rodzica mierzy uczniowi 

temperaturę termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura jest prawidłowa, uczeń  

może zostać przyjęty do Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie i uczestniczyć w 

zajęciach w danym dniu.  

15. Brak zgody na pomiar temperatury ciała ucznia jest równoznaczny z brakiem 

możliwości wejścia ucznia na teren szkoły. 

16. Uczeń po uzyskaniu prawidłowego wyniku temperatury ciała, odkaża ręce, zakłada 

świeżą maseczkę przyniesioną z domu i wchodzi na teren szkoły. 

17. Uczeń w maseczce pozostaje do czasu wejścia do sali lekcyjnej. Przy każdym 

opuszczeniu sali zobowiązany jest do ponownego założenia maseczki. 

18. Rodzic i opiekun nie wchodzi na teren szkoły.  

19. Po wejściu na teren szkoły uczeń odkaża ręce i wraz z nauczycielem udaje się do szatni.  

20. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku worek na obuwie zmienne. 

21. Uczeń nie może wnosić na teren Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie zbędnych 

przedmiotów z domu.  

22. Odbiór uczniów odbywa się poprzez wyjście główne z budynku. 

23. Rodzic dzwoni dzwonkiem do drzwi. Pracownik szkoły wyprowadza ucznia i 

przekazuje rodzicowi.  

24. W przedsionku Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie na ucznia może oczekiwać 

tylko jeden rodzic. 

25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze Szkoły 

Podstawowej nr 137 w Krakowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry. 

 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

1. Posiłki porcjowane przywożone będą przez catering Baby Food - Paweł Skubiński. 

2. Dostawca posiłków nie wchodzi na teren szkoły. 

3. Jedzenie przekazywane jest w przedsionku wejścia do Szkoły Podstawowej nr 137 w 

Krakowie. 

4. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w zmniejszonych grupach. 

5. Po każdej grupie, która spożyła posiłek odkażane będą blaty, ławeczki, poręcze, klamki, 

włączniki. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z użyciem detergentu w 

temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza i wyparzane. 

7. Fontanna wody pitnej w Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie jest wyłączona. 

 

NIEZBĘDNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW 

1. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami 

przedszkolnymi w Krakowie zobowiązani są, na terenie szkoły, do noszenia maseczek 

(dopuszczalne są przyłbice) oraz rękawiczek jednorazowych. 

2. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami 

przedszkolnymi w Krakowie zobowiązani są częstego i systematycznego mycia i 

odkażania rąk. 



3. Wyklucza się angażowanie w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i pracowników powyżej 

60. roku życia. 

4. Wyklucza się podejmowanie czynności związanych z opieką nad dziećmi osobom 

przeziębionym. 

 

POBYT UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 137 w KRAKOWIE 

1. Każda z grup uczniów zajęcia zaczynać będzie w różnych godzinach według 

określonego harmonogramu. 

2. W szatni odzież wierzchnia oraz worek z obuwiem zmiennym wieszany jest co trzeci 

haczyk. 

3. Każda z grup uczniów przebywa w swojej wyznaczonej i stałej sali. 

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

5. Liczebność grup jest ograniczona maksymalnie do 12 uczniów w grupie. 

6. Podczas zajęć uczeń w klasie siedzi sam w odległości 1,5 metra pomiędzy 

stanowiskami.  

7. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub 

zdezynfekować (np. pluszaki). 

8. W trakcie przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie uczniowie 

realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi w godzinach 

od 8:00 do 11:30. Plany i linki do zajęć on-line nadal będą wysyłane w każdy 

poniedziałek do godziny 10:00. 

9. Każdy dzień nauczyciel rozpoczyna od przypomnienia zasad higieny. Swoje działania 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

10. Wszystkie przedmioty używane podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z 

elementami zajęć dydaktycznych  są dezynfekowane po każdorazowym użyciu według 

procedur utrzymania czystości obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 137 im. Prof. 

Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi w Krakowie. 

11. Uczniowie na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie korzystają tylko z 

własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/półce. 

12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Sala klasowa wietrzona jest co najmniej raz na godzinę. 

14. Zajęcia świetlicowe zorganizowane są według harmonogramu i odbywają się z 

zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

15. Nauczyciel zobowiązany jest do zorganizowania przerwy dla swojej grupy, w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela w sali lekcyjnej bez maseczek, na korytarzu 

szkolnym w maseczkach. 

16. W trakcie przebywania w Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie uczniowie nie będą 

korzystali ze spacerów organizowanych na świeżym powietrzu. 

17. Wychowawcy grup zobowiązani są do przestrzegania obowiązku częstego i regularnego 

przypominania uczniom o konieczności mycia rąk w celu zapewnienia higieny.  

18. Wychowawcy grup oraz opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszącą min. 1,5 metra. 



19. W przypadku podejrzenia infekcji spowodowanej koronawirusem uczeń zostanie 

natychmiast odizolowany od grupy i umieszczony wraz z wychowawcą w izolatce z 

zapewnieniem minimum 2 metrów odległości między sobą. 

20. W przypadku podejrzenia infekcji spowodowanej koronawirusem rodzice/opiekunowie 

prawni natychmiast zostaną poinformowani o konieczności pilnego odbioru ucznia ze 

Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie. 

 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 roku aż do odwołania. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły nr 137  

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie 

mgr Anna Hesse-Gawęda 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej 

przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 137 im. 

prof. Wiktora Zina w Krakowie. 

 


