
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR PAWŁA SOCHY  

W BOLESŁAWIU 

W TRAKCIE KONSULTACJI GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH 

OBOWIĄZUJĄCA OD 25 MAJA 2020r. 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. 

poz. 59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa         

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. 

poz.69), 

5.  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 

(Dz. U. 2020 poz.780), 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r. 

Zasady organizacji pracy w szkole 

1. Rodzic zobowiązuje się do przywozu i odbioru dziecka. Bierze pełną odpowiedzialność 

za jego bezpieczeństwo w czasie drogi do i ze szkoły. 

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowi mierzona jest temperatura. 

4. W przypadku podwyższonej temperatury uczeń jest izolowany i wzywa się rodzica. 

5. Uczeń zobowiązany jest przybyć do szkoły w maseczce. 

6. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed zajęciami i wchodzą 

głównym wejściem. Rodzice nie wchodzą do szkoły. 

7. Po wejściu do szkoły uczeń zmienia obuwie i dezynfekuje lub myje ręce. 

8. Każdy uczeń przynosi własne zeszyty, podręczniki i przybory. 

9. Uczniowie do momentu zajęcia miejsca w ławce przebywają w maseczkach. 

10. Nie można przesuwać stolików i zmieniać miejsca siedzenia. 

11. Przed opuszczeniem klasy uczniowie ponownie zakładają maseczki. 

12. Przebywając poza klasą należy zachować dystans minimum 2m. 



13. Przy kasłaniu zakrywać usta. Unikać dotykania twarzy, oczu i nosa. 

14. Wychodząc na przerwę wietrzymy klasę. Uczniowie nie opuszczają budynku szkoły do 

momentu zakończenia zajęć. 

15. W czasie przerw między zajęciami pracownicy dezynfekują stoliki i biurko. 

16. Uczniowie regularnie myją lub odkażają ręce płynem dezynfekującym. 

17. W toalecie równocześnie mogą przebywać 2 osoby. 

18. W szatni mogą przebywać równocześnie 4 osoby. 

19. Obecność uczniów na zajęciach odnotowuje się w dzienniku. 
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