
 

 Procedura pobytu ucznia w Zespole Szkół nr 5 

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy w czasie epidemii wirusa COVID-19. 

I.Zakres procedury: 

 

Procedura dotyczy sposobów postępowania osób dorosłych i uczniów w czasie ich pobytu         

w placówce. 

. 

II.Opis procedury 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i 

ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3.  Dzieci klas I – V wchodzą do szkoły wejściem bocznym przez szatnię. 

4. Uczniowie klas starszych  wchodzą do szkoły wejściem głównym. 

5. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach lub przyłbicach. 

6. Uczeń po przyjściu do szkoły dezynfekuje ręce  i udaje się do swojej sali. 

7. Uczniowie klas I-V przebywają w wyznaczonych klasach. 

8. Nauczyciel zasłaniania nos i usta  przy bliskim kontakcie z uczniem. 

9. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

10. Uczniowie  podczas przerw mają zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą. 

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów podczas przerw z boiska szkolnego. 

12. Z sal lekcyjnych usuwa się wszystkie  przedmioty, zabawki i sprzęty, których nie 

można systematycznie i skutecznie dezynfekować np. pluszowe zabawki, kartonowe 

gry planszowe, wykładziny dywanowe, itp. Wszystkie pozostałe zabawki lub przybory 

sportowe (np. piłki, obręcze, krążki itp.) należy każdorazowo po użyciu dokładnie 

czyścić i dezynfekować.  

13. Sale, w których przebywają uczniowie, należy wietrzyć co 45 min.- w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby  także w czasie zajęć.  

14. Uczeń posiada własne przybory i  podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą. 



15. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie                                    

przygotowanych i oznaczonych pojemników. 

16. Dezynfekcja wyposażenia, poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur itp. 

odbywa się zgodnie z harmonogramem prac przyjętych w szkole. 

17. Stojaki do rowerów są dezynfekowane po zakończeniu zajęć. 

18. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący minimum 1,5 metra.  

19. Pracownicy obsługi, administracji szkoły powinni ograniczyć kontakt z uczniami 

 i nauczycielami. 

20. Jeśli uczeń zgłasza, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w 

odrębnym pomieszczeniu, zgodnie z procedurą . 

21. Dostęp do placówki osób trzecich jest ograniczony. 

 


