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Procedury funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 

w okresie zagrożenia Covid-19 

 

 

I. Organizacja zajęć w szkole 

 

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 lub w izolacji. 

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. Przy wejściu do budynku szkoły została zamieszczona informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

4. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (hol szkoły). 

6. Szybka, skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia realizowana jest z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość (kontakt telefoniczny oraz przez e-dziennik). 

7. W szkole znajdują się termometry bezdotykowe, które dezynfekowanie są po użyciu.  

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ucznia odizolowuje się 

w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej) zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9. Organizacja pracy i jej koordynacja, umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły - dla każdego oddziału przyporządkowana jest 
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jedna sala lekcyjna oraz różne godziny przerw dla klas I-II. Uczniowie nie przemieszczają 

się miedzy salami za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki. 

10. 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. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, usunięto z sali bądź uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego są 

czyszczone lub dezynfekowane. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn 

do dezynfekcji. 

12. 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 wymieniają 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel pilnuje, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są dezynfekowane 

po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

15. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Nauczyciel w klasach I-II organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

17. Uczniowie w czasie przerw korzystają z boiska szkolnego. Podczas deszczu uczniowie 

wychodzą z klas i pozostają na korytarzach szkolnych. Zobowiązuję ich do zakładania 

maseczek ochronnych. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu korzystania z zajęć 

świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii. Środki do dezynfekcji rąk zostają rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica 

jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), 

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

21. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące 

organizacji zajęć lekcyjnych. 

22. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się na zasadach przestrzegania reżimu 

sanitarnego, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  
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23. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, ustala się 

i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego 

pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 

wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

24. Źródełko wody pozostaje wyłączone, rekomenduje się przynoszenie własnej wody. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. W szkole uczniowie i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. 

3. Codzienne prace porządkowe, w szczególności uwzględniają utrzymywanie w czystości 

sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, w miarę możliwości 

kilkakrotne w ciągu dnia. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

6. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

7. Na terenie szkoły dla uczniów i pracowników używających masek lub rękawic 

jednorazowych, zapewnione są pojemniki do ich wyrzucania.  

 

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się odpowiednią odległość stanowisk pracy 

wynoszącą min. 1,5 m oraz zapewnienia się środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę 

zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka 

szkolna) zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie 

z zaleceniami w czasie epidemii. W szkole stosuje się zmianowe wydawanie posiłków; 

w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy 

zmianowym wydawaniu posiłków są czyszczone blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej 

grupie.  
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3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 

i wyparza. 

4. W stołówce rezygnuje się z samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę 

do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

(nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).  

3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych: 

1) Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną).  

3) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz należy zastosować 

się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

4) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszą się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki 

do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

6. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
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V. Działania Dyrektora w celu przygotowania szkoły do kształcenia w trybie 

stacjonarnym  

 

✓ zakup środków do dezynfekcji w ilości gwarantującej prowadzenie dezynfekcji 

w salach dydaktycznych, korytarzach, przy wejściu, do sprzątania, 

✓ ustawienie dezynfekatorów automatycznych, 

✓ zakup odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) 

pracownikom,  

✓ dokonanie przeglądu bhp,  

✓ wyznaczenie pomieszczenia na izolatorium i wyposażenie go w środki ochrony 

indywidualnej oraz zasobnik  z płynem dezynfekującym, 

✓ wywieszenie na holach szkolnych informacji o ochronie przed koronawirusem, 

✓ umieszczenie w łazienkach instrukcji mycia rąk, 

✓ umieszczenie komunikatu na drzwiach wejściowych dla osób z zewnątrz 

o obowiązujących zasadach przebywania na terenie szkoły, 

✓ wyznaczenie zasad zachowanie się po przyjeździe autobusem do szkoły, wyznaczenie 

godziny przyjścia do szkoły uczniów nieobjętych dowozem, wyznaczenie dla 

uczniów sal na zajęcia, sposobów wychodzenia na przerwy, jedzenia obiadów, 

✓ zapoznanie członków Rady Pedagogicznej i pracowników administracyjnych 

i obsługi z zasadami pracy szkoły od 1 września 2020 r. i obowiązkami w zakresie 

przestrzegania procedur bezpiecznej ochrony przed Covid-19, 

✓ ustalenie z organem prowadzącym zasad dowozu dzieci na zajęcia, 

✓ przygotowanie się do ewentualnego wprowadzenia wariantu nauczania mieszanego 

i zdalnego, 

✓ umieszczenie w każdej sali płynu do dezynfekcji, w salach , gdzie są umywalki - 

mydła i ręczników jednorazowych, 

✓ usunięcie z sal dywanów, dydaktycznych maskotek i zabawek pluszowych,   usunięcie 

zabawek, pomocy nienadających się do dezynfekcji: puzzle, książki, materiały 

papierowe, inne, 

✓ wyposażenie sal w środki dezynfekujące, 

✓ ustawienie w salach dydaktycznych ławek i krzeseł, w miarę możliwości 

pojedynczych, 

✓ zdezynfekowanie placu zabaw, 

✓ przygotowanie procedur; 

✓ opracowanie informacji dla rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły przesłanie 

dokumentu drogą elektroniczną dla rodziców o obowiązujących zasadach pracy 

szkoły od 1 września 2020 r.. 

 
VI. Szczegółowa organizacja pracy zwiększająca bezpieczeństwo uczniów 

i pracowników przed zakażeniem COVID-19 

 

1. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN 

dla szkół. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szkoły, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkół i placówek.  

3. Uczniowie przychodzą na lekcję bezpośrednio przed dzwonkiem o godz. 8.00.  
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4. Uczniowie mający zajęcia na parterze wchodzą do szkoły głównym wejściem, 

uczniowie którzy zajęcia mają na pierwszym i drugim piętrze wchodzą przez bramę 

i udają się wejściem od strony dziedzińca. Wejście do hali sportowej oraz sal nr 2, 3 i 4 

odbywa się przez bramę i wejście w nowym budynku szkoły. 

5. Przy każdym wejściu należy zdezynfekować ręce. 

6. Przerwy trwają 10 min i 15 min - trzy przerwy obiadowe. 

7. W czasie przerw uczniowie przebywają na dziedzińcu szkoły. Obowiązuje tam dystans 

społeczny. Zaleca się używanie maseczek. 

8. Uczniowie nie korzystają ze wspólnych wieszaków, kurtki wieszają na swoje krzesło 

w klasie. 

9. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną i tam odbywają się wszystkie lekcje 

za wyjątkiem zajęć informatyki, wychowania fizycznego i w czasie podziału na grupy 

językowe. 

  

 

VII. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły   

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 

biegunka. 

2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny 1,5 metra. 

5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic 

z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem.  

6. Rodzic odprowadzający dzieci przychodzi z zasłoniętym nosem oraz ustami.  

7. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 
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11. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez 

rodzica, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może 

podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 

12. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta. Odbiór dzieci odbywa się przy wejściu głównym do szkoły oraz 

przed wejściem do sali nr 44. 

13. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

14. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio 

od nauczyciela telefonicznie lub przez e-dziennik. 

15. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, niezwłocznie udaje się do domu 

bądź oczekuje w wyznaczonym miejscu na odjazd autobusu. 

 

 

VIII. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej  

 

 

1. Nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić 

czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy lub specjalista 

prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy 

wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

 

3. Jedna grupa uczniów/wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali 

lekcyjnej. 

 

4. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. Uczniowie wchodząc 

dezynfekują ręce i siadają w miejscach wyznaczonych przez opiekuna.  

 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem/dezynfekcję 

szczególnie po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po skończonej toalecie 

i po powrocie ze świeżego powietrza. 

 

6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory 

szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do 

korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami 

dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie 

czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły, w razie potrzeby nauczyciel. 

 

7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela lub pracownika. 
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8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

 

9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli 

nie są w stanie same ich rozwiązać. 

 

10. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

 

11. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących 

ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym 

oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

 

12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest 

do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 

metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest 

do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, 

z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

 

13. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 

sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

 

14. Uczniowie klas IV – VIII korzystający w świetlicy z własnych pomocy i przyborów 

szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją 

ławkę szkolną lub do plecaka. 

 

15. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole 

pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne 

potrzebne mu do zajęć. 

 

16. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

 

17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 

(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

18. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej. 

 

19. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 

 

IX. Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne   

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 
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2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają 

z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom 

umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca 

uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska. 

4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą 

uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej przy sali gimnastycznej jednocześnie może przebywać jedna grupa 

uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 metra. 

6. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. 

Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez 

nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.  

7. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk 

środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. 

Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów 

może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji. 

 

 

X. Procedura pobytu grupy na placu zabaw   

 

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw 

przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym nie mogą przebywać więcej niż trzy grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy  

i gier sportowych, zamiana dopiero po dezynfekcji sprzętów. 

4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

5. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

6. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się 

ze sobą.  

7. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     

z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

8. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez 

dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje 

konflikt między nimi. 
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10. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci 

w grupie wychowawczej. 

11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

 

 

 

XI. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 u ucznia  

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada maseczkę jednorazową, rękawiczki jednorazowe. 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maseczkę, zdezynfekować ręce, nałożyć 

jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie 

wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, 

zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby założyły maski jednorazowe, 

zdezynfekowały ręce, założyły rękawiczki jednorazowe. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 

8. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie 

z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

9. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

10. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

XII. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem  

Covid-19 u pracownika  

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 
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4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby 

nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, rękawiczki jednorazowe . 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

 

 

XIII. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, przez e-dziennik 

lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.  

 

2. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę 

na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

3. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

4. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed przy wejściu szkoły i udaje się 

w miejsce umówionego spotkania bądź do sekretariatu. 

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic powinien  kontaktować się z nauczycielem telefonicznie 

lub przez e-dziennik. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się z dyrektorem telefonicznie lub przez 

e-dziennik. Kontakt może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

  

 
XIV. Procedura wydawania posiłków   

 

1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 

dezynfekuje stoły i krzesła. 

2. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 13.45 zgodnie z odrębnie opracowanym 

harmonogramem. 

3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik kuchni szkoły wydaje uczniom porcje 
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posiłków w wielorazowych naczyniach. 

4. Uczniowie siadają do stolików w wyznaczonych przez pracownika miejscach. 

5.  Po spożytym posiłku pracownik  myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków. 

 

 

 

XV. Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych  

 

1. Dezynfekcja pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę zapobiegania, 

przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników 

 

2. W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu. 

 

3. Pomoce wykonane z plastiku, metalu lub drewna należy przecierać ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym. 

 

4. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają 

usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu 

na brak możliwości skutecznej dezynfekcji. 

 

5. Pomoce elektroniczne, klawiaturę, myszki należy dokładnie wytrzeć ściereczką 

nasączoną środkiem dezynfekującym. 

 

6. Instrumenty muzyczne należy myć w wodzie z dodatkiem detergentu, można także na 

chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana 

dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem.  

 

7. W czasie epidemii COVID-19 nie używa się instrumentów z ustnikami. 

 

8. W czasie epidemii COVID-19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 

plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych 

trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

 

XVI. Procedura czynności porządkowych i sanitarnych 

1. Osoby sprzątające w placówce myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej 

ze sprzątaniem, myciem, itd. 

2. Toalety sprzątane są kilka razy dziennie oraz po każdym dniu pracy szkoły. 

3. Po każdym dniu należy umyć detergentem i/lub zdezynfekować ciągi komunikacyjne, 

poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe 

do placówki, ławki w szatni, kurki przy kranach, sprzęt wykorzystywany w  sali 

sportowej oraz jej podłogę, sprzęt, pomoce dydaktyczne. 
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4. Przeprowadzając dezynfekcję należy postępować zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie 

z Procedurą pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

5. Pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, należy wywietrzyć tak aby nie 

narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów. 

6. Osoby sprzątające wypełniają zeszyt dezynfekcji pomieszczenia.  

7. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje monitorowania czystości 

pomieszczeń, co odnotowuje w zeszycie dezynfekcji pomieszczenia.  

 

 

XVII. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze 

w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

COVID- 19   

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane. 

 

 

XVIII. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i innych   

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń/nauczyciel/pracownik (w miarę możliwości) 

dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru 

jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.  

4. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

XIX. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć dodatkowych, 

rewalidacyjnych i specjalistycznych 

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 
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po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

XX. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego

  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po dzwonku przechodzą do sali gimnastycznej, przy wejściu 

dezynfekują ręce. 

2. W szatni szkolnej przy sali gimnastycznej jednocześnie może przebywać jedna grupa 

uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 metra. 

3. Szkoła w okresie COVID-19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

4. Zaleca się przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego na dworze. W razie 

niesprzyjającej aury zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej. 

5. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans 

społeczny 1,5  metra. Należy unikać gier kontaktowych. 

6. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk 

środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. 

Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi/nauczyciel w zależności 

od potrzeby. Następna grupa uczniów może przebywać na sali i boisku 

po zakończonych czynnościach dezynfekcji, jeżeli takie były wskazane. 


