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Informacja Dyrektora  

Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku 

o zasadach funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID - 19 

 

I. Informacje ogólne  

1. W Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku w okresie pandemii 

COVID-19 obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły oraz organizacji pracy placówki. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku wprowadza się 

procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie szkoły w okresie stanu epidemii 

COVID – 19. 

3. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice/ prawni opiekunowie, uczniowie są 

zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających 

zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19. 

 

II. Praca szkoły w reżimie sanitarnym 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy szkoły: 

730 –1600. 

2. Do szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonym wejściem/wyjściem. Dla pracowników szkoły 

wyznacza się inne niż dla uczniów wejście/wyjście.  

3. Przy wejściu do szkoły umieszcza płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk  

dla dorosłych i dzieci oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania 

rękawiczek i maseczek. 

4. Do placówek mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie. 

5. Jeżeli uczeń ma symptomy zakażenia koronawirusem i pomiar temperatury będzie 

podwyższony, uczeń nie zostanie w tym dniu przyjęty do placówki. 

6. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

7. Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali nie może 

przekraczać 12 przy założeniu, że minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być 

mniejsza niż 4 m2. 

8. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w klasach I-III mają uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni są: 

a) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, realizującym 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

b) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służb mundurowych, 

realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

c) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem handlu, realizującym zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

d) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem przedsiębiorstwa 

produkcyjnego, realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

e) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka  

lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane  

z zapewnieniem opieki mieszkańcom Miasta Białegostoku. 
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9. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych uczniów na dany typ zajęć niż liczba miejsc – będą 

zastosowane dodatkowe kryteria, w następującej kolejności, przy założeniu, że a) jest 

najistotniejszym kryterium i przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce/ opiekun/-owie 

prawny/-ni pracuje/-ą:  

a) dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje 

niepełnosprawność,  

b) dziecko osoby samotnie wychowującej, 

c) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich). 

10. W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjne szkoły, organ 

prowadzący w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże uczniowi inną 

szkołę, w której zostanie one otoczone opieką. 

11. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali. W zakresie opieki  

nie obowiązuje dotychczasowy podział na klasy.  

12. Pobyt ucznia w szkole jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę. 

13. Przed wejściem do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce, 

w sytuacji jeżeli pomiar temperatury wskazuje wartość powyżej 37,2oC, uczeń nie zostanie 

wpuszczony na teren placówki. 

14. Sale, w których będą przebywać grupy uczniów przygotowane są zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi GIZ. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, materiały miękkie                                   

i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne). 

15. W salach odległość pomiędzy ławkami, stolikami wynosi min. 1,5 m na dziecko.  

16. Sale, w których przebywać będą uczniowie będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

17. Dzieci pod opieką nauczyciela będą mogły korzystać z placu zabaw oraz boisk szkolnych 

znajdujących się na terenie szkoły. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie 

uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz 

zmianowości grup tak,  aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 

18. Sprzęt na boisku i placu zabaw będzie regularnie dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej 

możliwości, zabezpiecza go przed używaniem. 

19. Organizacja pracy kuchni i stołówki w szkole uzależniona jest od liczby uczniów. 

20. Ustala zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. 

21. Pracownicy pedagogiczni pracują wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu                                     

z wyznaczonymi grupami uczniów uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych, konsultacjach z nauczycielami  oraz zajęciach rewalidacyjnych. 

 

III. Szczegółowe informacje dla rodziców/ prawnych opiekunów 

1. Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki. 

2. Chęć udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w klasach I-III, w zajęciach rewalidacyjnych lub rewalidacyjno – 

wychowawczych i konsultacjach z nauczycielami rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają 

pisemnie do dyrektora szkoły. 

3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania do szkoły 

(załączniki nr 1, 2, 3). Dostarcza ją dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 

1500. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail 

szkoły, oryginał dostarcza pierwszego dnia przyjścia dziecka do szkoły. 
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Rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w  zajęciach opiekuńczo – wychowawczych 
zobowiązani są wypełnić  

 Deklaracji uczęszczania ucznia klasy I – III do szkoły na zajęcia opiekuńczo – 
wychowawczych w okresie pandemii COVID – 19 (załącznik nr 1) 

 
Rodzice, których dzieci  będą uczestniczyć  w konsultacjach na terenie szkoły 
zobowiązani są wypełnić: 

 Deklarację uczęszczania ucznia klasy IV – VIII  do szkoły na konsultacje                                          
z nauczycielami w okresie pandemii COVID – 19 (załącznik nr 2) 

 
Rodzice, których dzieci  będą uczestniczyć  w zajęciach rewalidacyjnych na terenie 
szkoły zobowiązani są wypełnić: 

 Deklarację uczęszczania ucznia do szkoły na zajęcia rewalidacyjne w okresie 
pandemii COVID – 19 (załącznik nr 2) 

 

4. Na podstawie złożonych deklaracji, dyrektor kwalifikuje uczniów, którzy będą w pierwszej 

kolejności uczęszczali do szkoły. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub 

wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi 

szkoły. 

7. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

8. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności 

stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem,  

w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej 

u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego. 

9. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły zabawek.  

10. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. 

11. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani  

do odbierania telefonów z placówki. 

12. Organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby 

wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do: 

a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły, 

b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek do placówki, 

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu 

rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust 

oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

d) zapewnienia dziecku maseczki. 

 

 

 


