
Wyciąg zasad z procedur ograniczających ryzyko zarażenia się Covid-19 

obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska 

Polskiego w Babicach w roku szkolnym 2021/2022 oraz informacje dotyczące 

organizacji rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

Wakacje dobiegają końca, pierwszy września za dwa trzy dni, a więc rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego tuż, tuż . Z radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły. 

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach 

należących do szkoły. 

Pragnę poinformować, iż w szkole trwają prace budowlane związane z nadbudową szkoły (II piętra), 
które potrwają około 1 roku. W poniedziałek 30.08.2021r. odbędzie się przegląd BHP w szkole 
z udziałem wyspecjalizowanej firmy BHP, inspektora nadzoru budowlanego, dyrektora szkoły celem 
sprawdzenia czy prowadzone prace budowlane nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i pracowników 
szkoły.  
 
Przejście piesze, pod tzw. „MOSTKAMI” według zapewnień słownych dyrektora kontraktu  
odpowiedzialnego za modernizację mostków,ma być uruchomione do dnia 01 września 2021 r. 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad 

higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się Covid-19. 

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych 
MEiN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania, które będą obowiązywały na 
terenie  Szkoły Podstawowej w Babicach do odwołania. 

Szkoła, we współpracy z punktem szczepień, będzie organizowała akcję szczepień dla 

zainteresowanych rodziców dzieci w określonych grupach wiekowych (od 12 roku życia – klasy VI, VII, 

VIII). 

Od dnia 1 września 2021r. na terenie szkoły obowiązują następujące zasady:  

 Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.  

 Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem 
dezynfekującym. 

 Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust.  

 Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy 
grupami.  

 Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.  
 



1. DO SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ DZIECKO, PRACOWNIK SZKOŁY  ZDROWY BEZ OBJAWÓW INFEKCJI LUB 
CHOROBY ZAKAŹNEJ ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ W IZOLACJI W WARUNKACH 
DOMOWYCH, LUB NIE MAJĄ NAŁOŻONEGO OBOWIĄZKU KWARANTANNY. 

2. Pracownicy szkoły, uczniowie przestrzegają ustalonych w szkole zasad, dbają o higienę oraz 
zachowują dystans społeczny. 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem. Po wejściu uczniów do szkoły 
dokonywany będzie pomiar temperatury ich ciała i dezynfekcja dłoni: 

a. Klasy I-IV wejściem głównym. 
b. Klasy V-VIII wejściem przy sali gimnastycznej (udostępnione będzie przejście przez plac 

zabaw). 
4. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych rzeczy. Korzysta wyłącznie z własnych podręczników 

i przyborów szkolnych. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

5. Każdy uczeń wyposażony jest w dostosowaną do jego wieku maseczkę, w której wchodzi do 
szkoły i przebywa w przestrzeni wspólnej w budynku szkoły (korytarz, szatnia, toaleta, jadalnia-
podczas oczekiwania na obiad). 

6. Zespół klasowy -  będzie przebywał w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

7. Uczniowie i uczennice danego zespołu klasowego, przerwy będą spędzać tylko we własnym 
gronie  w sali lekcyjnej, w wyznaczonej strefie na korytarzu albo na świeżym powietrzu. 

8. W miarę możliwości uczniowie i uczennice będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

9. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 
zajęć i podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

10. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły, z wyjątkiem: 

 rodziców uczniów klasy pierwszej w dniu „Uroczystego Ślubowania na Ucznia Klasy 
Pierwszej”,   

 zebrań klasowych, konsultacji, spotkań z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą, (po 
wcześniejszym umówieniu spotkania), 

 oraz sytuacji zagrażającej zdrowiu dziecka (1 rodzic/opiekun na dziecko).  
Rodzice podczas pobytu w szkole mają założoną maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe lub 
zdezynfekowane dłonie. 

11. Opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dzieci czekają przed szkołą, zachowując 
zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 
1,5 m,  

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie 
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

13. Rodzice podają wychowawcy numer telefonu do szybkiego kontaktu w razie złego samopoczucia 
ich dziecka i konieczności odebrania go ze szkoły. 

14. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 
15. Do odwołania będziemy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, nauczyciele będą rezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
17. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust. 

18. Kontakt personelu kuchennego, pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej będzie 
ograniczony do minimum. 



19. Źródełko - fontanny wody pitnej będzie uruchomione.  
20. Nauczyciele, pracownicy, uczniowie i ich rodzice przestrzegają procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkole w okresie pandemii Covid -19. 
21. W autobusie szkolnym obowiązuje maseczka i zachowanie dystansu społecznego. 
22. Rekomendujemy, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz 

pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. 

 
Szkoła powraca do stacjonarnego funkcjonowania:  

 zapewnia dzieciom z Broszkowic dowóz (autobus będzie kursował zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy), 

 opiekę świetlicową, która będzie działała w dotychczasowych godzinach (od 6:30 do 16:30), 

 obiady - o nieobecności dziecka w danym dniu w szkole rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia  
telefonicznego Pani Intendent do godziny 8.00, 

 wszystkie zajęcia dodatkowe przewidziane dla klas I-VIII również będą realizowane w formie 
stacjonarnej na terenie szkoły, 

 lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19 jest rygorystyczne 
przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEiN 
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. 
Wszelkie informacje o zagrożeniu Covid-19 oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 
http://www.gov.pl/koronawirus oraz  https://www.gis.gov.pl 

 

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu  1 września 2021 r. według 

ustalonego harmonogramu: 

Spotkania z wychowawcami - godz.800 

klasa sala wychowawca 

klasa V 19 mgr Monika Szewczyk 

klasa VI 25 mgr Katarzyna Obstarczyk 

klasa VII a 17 mgr Małgorzata Wiśniewska 

klasa VII b 18 mgr Anna Dudek 

 klasa VII c 24 mgr Jolanta Moc 

klasa VIII a 23 mgr Marek Kołodziej 

klasa VIII b 22 mgr Renata Lubińska 

 

Spotkania z wychowawcami - godz.900 

klasa sala wychowawca 

klasa II 16 mgr Lilianna Pacocha 

klasa IV a 18 mgr Witold Wróbel 

klasa IV b 17 mgr Anna Piotrowska 

 



Uroczystość „Pasowanie na Ucznia” z udziałem rodziców klasy pierwszej - godz.900 

klasa sala wychowawca 

klasa I Sala gimnastyczna mgr Urszula Pieczonka 

klasa III Sala gimnastyczna mgr Katarzyna Hutny 

 
 

PRZYWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁYTRASA: BROSZKOWICE - SZKOŁA BABICE 
1.  Babice – Simech godz.730 

2.  Broszkowice, ul. Klubowa godz.733 

3.  Broszkowice, ul. Zgodna godz.736 

4.  Broszkowice, ul. Zgodna godz.739 

5.  Babice- Szkoła Podstawowa godz.744 

 

ODWÓZ UCZNIÓW ZE SZKOŁY TRASA: BROSZKOWICE - SZKOŁA BABICE 
1.  Babice- Szkoła Podstawowa godz.1030 

2.  Babice – Simech godz.1035 

3.  Broszkowice, ul. Klubowa godz.1038 

4.  Broszkowice, ul. Zgodna godz.1041 

5.  Broszkowice, ul. Zgodna godz.1044 

 

W związku z okresem pandemii rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego. 

Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zachowując zasady 

reżimu sanitarnego (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans). 

Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem. Po wejściu uczniów do szkoły dokonywany 
będzie pomiar temperatury ich ciała i dezynfekcja dłoni: 

 Klasy I-IV wejściem głównym. 

 Klasy V-VIII wejściem przy sali gimnastycznej (udostępnione będzie przejście przez 
plac zabaw). 

Podczas przebywania uczniów na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole) istnieje 

obowiązek utrzymywania dystansu oraz zakrywania nosa i ust . 

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych mogą uczestniczyć Rodzice 

na zasadach reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja dłoni, stosowanie maseczek ochronnych). 

Tadeusz Baraniecki 
Dyrektor szkoły 
 


