
ANEKS NR 01/2020 

DO  PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM  I SZKOLE  PODSTAWOWEJ W RACZKACH 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. W szkole mogą odbywać się  zajęcia rewalidacyjne. 

2. Nauczyciele mogą organizować spotkania z uczniami i konsultacje. 

3. Wszyscy  uczestnicy wchodzą wejściem głównym do szkoły,  tam mierzona będzie 

temperatura, odkażane dłonie, rejestracja . 

4. Wszyscy uczestnicy zajęć zachowują dystans społeczny co najmniej 2m 

odległości. 

§ 2 

Obowiązki nauczycieli 

1. Zajęcia organizuje nauczyciel,  umawia się  z uczniami, ich rodzicami i informuje 

 o Procedurze Bezpieczeństwa, Aneksie, oświadczeniach. 

2. Zgłasza  w sekretariacie szkoły informacje: z uczniami której klasy odbędzie 

konsultacje, datę, numer sali, ilość uczestników (grupa może liczyć do 10 osób). 

3. Zaprasza na zajęcia uczniów, którzy posiadają oświadczenia rodziców 

4. Zwraca uwagę, aby uczniowie, którzy nie mogą zdezynfekować rąk, umyli je 

dokładnie. 

5. Pilnuje, aby uczniowie zasiedli w co drugiej ławce, zachowując odpowiedni dystans. 

6. Nie dopuszcza, aby uczniowie pożyczali sobie przybory i podręczniki. 

7. Po zajęciach odprowadza uczniów do wyjścia. 

8. Ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

9. Składa w sekretariacie oświadczenia rodziców uczestników.  

10. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 

§ 3 

Obowiązki rodziców 

1. Rodzice zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa i Aneksem. 

2. Świadomi ryzyka podpisują stosowne oświadczenia i przekazują nauczycielom 

prowadzącym zajęcia (można za pośrednictwem dzieci). Jedno oświadczenie  

na dany dzień. 

3. Odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły(brak dowożenia). 



4. Wyposażają dzieci  w maseczki, ewentualnie jednorazowe rękawiczki. 

5. Nie umawiają  dziecka na konsultacje, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji.  

6. Jeżeli dziecko nie może przybyć na umówione konsultacje, zgłaszają ten fakt 

wcześniej nauczycielowi, który będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 

§ 4 

Obowiązki uczniów 

1. Uczeń punktualnie przychodzi na umówione zajęcia z oświadczeniem podpisanym 

przez rodziców. 

2. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie może 

dotykać ani pożyczać przedmiotów należących do innych uczniów. 

3. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny 2m.   

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast 

myje ręce.  

5. Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez nauczycieli.  

6. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje 

ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.  

7. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.  

8. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans ok. 2m, przebywając  

na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

9. Może wypożyczać książki (do 5 czerwca). Pisze prośbę przez dziennik  

do nauczyciela bibliotekarza o przygotowanie wybranych utworów i odbiera je 

następnego dnia przy wejściu do szkoły.  

 

 

 


