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Załącznik nr 1 
 

do Komunikatu nr 17/20/21  
z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 

Procedura BHP dla uczniów klas I-III, ich rodziców i pracowników  
Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 

obowiązująca od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. 
(nauczanie hybrydowe) 

Podstawa prawna: 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 

· Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkoły podstawowej z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

Organizacja zajęć w szkole  
 

1) Na zajęcia w klasach I-III i na zajęcia w świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie 
dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2) Uczniowie mają obowiązek zakrywać nos i usta (rekomendowane maseczki 
chirurgiczne) po wejściu do budynku szkoły: w szatni, na korytarzach, w stołówce do 
chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, 
a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników 
szkoły, pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne.  

3) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa  
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

4) Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem 
zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 

5) Rodzic/prawny opiekun w celu przyprowadzenia lub odebrania ucznia z klas 1-3 może 
wejść do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej 
i/lub do szatni: 

a) W celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic/prawny opiekun sygnalizuje ten 
fakt używając dzwonka przy wejściu głównym do szkoły,  

b) pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy,  
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c) wychowawca świetlicy przyprowadza dziecko do rodzica/prawnego opiekuna,  

d) rodzic odbiera dziecko w szatni w miejscu oznaczonym „strefa rodzica”.  

6) Opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 
wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do 
szatni zachowując zasady:  

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa - rekomendowane maseczki chirurgiczne, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do nie-
zbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i no-
sa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobo-
wych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

8) Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć ograniczających bezpośredni kontakt 
uczniów ze sobą lub ograniczających go do minimum: stosują indywidualne dla klasy 
przerwy między zajęciami, inne godziny wyjść na boisko, na plac zabaw, do stołówki 
szkolnej. 

9) Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy 
przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

10) Plan obowiązkowych zajęć klas 1-3 nie zmienia się z wyjątkiem klas pierwszych, które 
zaczynają lekcje codziennie o godz. 8.15 (oprócz 1b we wtorek na 8.00) 

11) Wprowadza się następujący harmonogram nauczania hybrydowego w okresie od 26 
do 30 kwietnia 2021 r.: 
Nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły: poniedziałek (26 kwietnia), wtorek (27 
kwietnia), środa (28 kwietnia): 1a, 1b, 2b 
Nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams, w domu: czwartek (29 
kwietnia), piątek (30 kwietnia): 1a, 1b, 2b 
Nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły: czwartek (29 kwietnia), piątek (30 
kwietnia): 2a, 3a, 3b 
Nauczanie zdalne, za pośrednictwem platformy MS Teams, w domu: poniedziałek (26 
kwietnia), wtorek (27 kwietnia), środa (28 kwietnia): 2a, 3a, 3b 

12) Wprowadza się następujący przydział sal lekcyjnych: 
1a – E6 
1b – E14 
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2a – E19 
2b – E25 
3a – E28 
3b – B9 

13) Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Sali gimnastycznej według zasady 
jedna klasa na jednej godzinie lekcyjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raz  
w tygodniu zajęcia obywają się w Sali zabaw (E31). 

14) Wprowadza się osobny przydział szatni dla klas: 
a) klasy 1 i 2 – segment E 
b) klasy 3 – segment B 

15) Sale przeznaczone na organizację zajęć lekcyjnych, zajęć świetlicowych wietrzy się 
przynajmniej raz na godzinę, przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

16) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 
Wprowadza się następujący przydział sal świetlicowych: 
Od 26 do 28 kwietnia 
E4 – 1b 
E6 – klasa 1a 
E7B – klasa 2b 
Od 29 do 30 kwietnia 
E4 – 2a 
E6 – 3b 
E7B – 3a 

17) Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się  
z innymi uczniami, przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Zabawki itp. zostają w domu. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

18) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, szkolnego placu zabaw oraz 
pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

19) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

20) Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje 
się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 
dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

21) Nauczyciel podczas zajęć wyjaśnia dzieciom: 
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a) jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, 

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia i dezynfekcji rąk wg instrukcji, 

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym 
powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust. 

22) Uczniowie podczas zajęć mają obowiązek przestrzegania zasad współżycia w grupie 
związanych z pandemią COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela. 

 

Gastronomia 
 

1) Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

2) Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 
3) Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami  
w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach  
i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 
1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

4) Wprowadza się następujące godziny przerwy obiadowej: 
Od 26 do 28 kwietnia 

a) 11.20-11.35 – klasa 1a, 1b 
b) 11.40-11.55 – klasa 2b 

Od 29 do 30 kwietnia 
a) 11.20-11.35 – klasa 2a 
b) 11.40-11.55 – klasa 3a, 3b 

5) Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem 
detergentu i wyparzyć.  

6) W stołówce zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce 
nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do 
tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 
 

1) Wszystkim wchodzącym do szkoły, zapewnia się środki do mycia/dezynfekcji rąk. 
Środki znajdują są w miejscu umożliwiający łatwy dostęp.  

2) Przy wejściu głównym wywieszone są numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

3) Sale, toalety, poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki oraz ciągi 
komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.  

4) Przedmioty i sprzęty znajdujące się salach lekcyjnych, w świetlicy, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są myte lub dezynfekowane. 

5) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdych zajęciach.  

6) Na paterze w segmencie E znajduje się pojemnik do wyrzucania masek lub rękawic 
jednorazowych. 

7) Monitoring codziennych prac porządkowych powierza się Kierownikowi 
gospodarczemu szkoły. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia Lub 
pracownika szkoły 

 
1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2) Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy powiadomić 
pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora dyżurnego i odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu (izolatorium – A32). Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3) Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

4) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 
odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 
pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 
999 lub 112. 
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5) W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w 
celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
 

Dyrektor Wojciech Kalicki 

Inspektor BHP Justyna Stolarek  
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