
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WOJKOWICACH. 

1) Praca szkoły w czasie podwyższonego reżimu sanitarnego: 

 

1) Od 1 września 2020r.  organizowane są zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, 

według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra 

Zdrowia.  

2) Od 1 października 2020r. organizowane są konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dla 

wszystkich uczniów, według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Ministra Zdrowia oraz zgodnie z harmonogramem.  

3) Organ Prowadzący wspiera dyrektora szkoły w realizowaniu skierowanych do niego wytycznych oraz 

obliguje go do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

4)  Do pracy i udziału w zajęciach lekcyjnych mogą przystępować jedynie zdrowe osoby (uczniowie i 

nauczyciele), bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, które 

w ciągu ostatnich 14 dni  nie miały kontaktu  z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem 

lub podejrzaną o zakażenie, a także osoby, których bliscy nie przebywają na kwarantannie w warunkach 

domowych lub izolacji. 

5) Osoby powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie powinny być angażowane w 

zajęcia opiekuńcze.  

6) Zajęcia z uczniami prowadzą nauczyciele którzy dbają o odpowiedni dystans społeczny (1,5 m), przy 

uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. Należy uwzględnić odległość 1,5 m między stanowiskami 

pracy. Liczba uczniów podczas zajęć ustalana jest w oparciu o zasadę 2,5m² na ucznia i każdego 

nauczyciela, tj. maksymalnie 21 dzieci w sali.  

7)  Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk. Należy zadbać o 

zachowanie dystansu społecznego między uczniami (1,5m) w przestrzeni wspólnej placówki (na 

korytarzach, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych i przy wejściu do szkoły). Należy unikać 

dotykania okolic oczu, nosa i ust oraz nie podawać ręki na powitanie.  

8) Personel prowadzący zajęcia i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki higieniczne potrzebne do 

bieżącego funkcjonowania szkoły oraz w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki/przyłbice. Na terenie placówki należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich 

wyrzucania. 

9) Pracownicy, po uprzednim poinformowaniu przez dyrektora o ryzyku nieprzestrzegania zasad higieny i 

wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego, zobowiązani są do mycia i dezynfekcji rąk przed oraz po 

kontakcie z dzieckiem, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem.  

10) Do sali lekcyjnej każdy uczeń wchodzi w indywidualnej osłonie nosa i ust, zapewnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego. Po zajęciu swojego stałego miejsca osłona może zostać zdjęta a na prośbę 

nauczyciela założona ponownie (np. odpowiedź ustna). Uczniowie są informowani o zasadach 

bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, zasadach higieny i wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, przyczynach ich wprowadzenia oraz o konsekwencjach ich nieprzestrzegania.  

11) W salach przypisanych do klas, w których przebywają uczniowie, usuwa się wszystkie przedmioty i 

sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać. Jeżeli do prowadzenia zajęć wykorzystywane są 

różnego rodzaju sprzęty oraz materiały dydaktyczne, należy je wyczyścić lub poddać dokładnej 

dezynfekcji. 

12) Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji indywidualnych lub grupowych dla uczniów na terenie 

szkoły oraz wyznacza miejsce konsultacji z danego przedmiotu. 

13) Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji indywidualnych dla rodziców/opiekunów prawnych z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W wyjątkowych przypadkach konsultacje 



indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi mogą odbyć się w wyznaczonych na terenie szkoły 

miejscach. 

 

14) Uczniowie zobowiązani są do ustalenia indywidualnego terminu konsultacji z nauczycielem oraz do 

przychodzenia na konsultacje w wyznaczonych godzinach z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

społecznego od innych. W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, powinien zgłosić 

ten fakt odpowiednio wcześniej aby nauczyciel mógł zaprosić na konsultacje w zastępstwie innego ucznia.   

15) Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 

pracy zawarte są w odrębnej procedurze, która uwzględnia konieczny okres kwarantanny dla książek i 

innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Bibliotekarz jest zobowiązany do wyznaczenia 

miejsca składowania oddawanych książek, oznaczone datą, w której zostały przyjęte.  

16) Personel porządkowy po zakończeniu lekcji przeprowadza prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych z zachowaniem zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji – poręczy, poręczy krzeseł, klamek, klawiatur, 

myszek, sprzętu do rehabilitacji, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach. Dyrektor szkoły monitoruje prace porządkowe uwzględniające dezynfekcję wszystkich 

pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia. 

17) Sale będą wietrzone po każdej lekcji, a w razie potrzeby także podczas zajęć. Dodatkowo po zakończeniu 

pracy szkoły będą stale używane oczyszczacze powietrza oraz ozonator.  

18) Przy wejściu do szkoły i w miejscach, w których znajdują się dozowniki z mydłem oraz płynem do 

dezynfekcji rąk umieszczone są plakaty zawierające instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekowania 

rąk.  

19) Przy wejściu głównym do szkoły oraz przy telefonie w sekretariacie znajduje się lista potrzebnych 

numerów telefonów instytucji, które należy powiadomić w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem: Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych, Kuratorium Oświaty i Organu 

Prowadzącego.  

20) W szkole wyznacza się pomieszczenie – gabinet medycyny szkolnej, wyposażony m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, który w okresie zagrożenia pełni funkcję miejsca izolacji dla dzieci lub 

pracowników prezentujących objawy infekcji dróg oddechowych w szczególności gorączka, kaszel.  

21) W tracie przebywania na terenie budynku szkoły należy przestrzegać ogólnych zasad higieny osobistej: 

częste mycie rak, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy 

dopilnować aby podczas kaszlu i kichania dziecko lub prowadzący zajęcia zakrywali usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucali chusteczkę do zamkniętego, wyłożonego 

workiem foliowym, opisanego kosza i umyli ręce. 

22)  Należy dopilnować regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcji rąk przez uczniów, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 

z toalety.  

23) Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 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.  

24) Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymują od bibliotekarza zestawy podręczników. Ze względu 

na konieczność przebywania uczniów w wyznaczonych salach istnieje możliwość pozostawienia 

podręczników w klasie. Każdy uczeń ma możliwość korzystania z e-podręczników w domu.  

25) Nauczyciele w klasach I-VIII organizują przerwy zgodnie z harmonogramem co 45 minut. 

 

 

 

 



 

2) Procedura przyprowadzania, odbierania i samodzielnego przychodzenia dziecka 

do/ze szkoły: 

 
1. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia np. infekcja dróg oddechowych 

(gorączka, kaszel, katar) - do nieprzyprowadzania dziecka do szkoły. Jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. O 

zaistniałym fakcie zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły.  

2. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest 

zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych na początku roku szkolnego. Numery te 

znajdują się w sekretariacie szkoły. 

3. Na zajęcia uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg 

oddechowych. 

4. Do szkoły dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.  

5. Uczniowie zabierają do szkoły własne podręczniki, zeszyty, przybory szkolne. Uczniowie nie mogą 

pożyczać sobie żadnych pomocy dydaktycznych. 

6. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. W wyjątkowych przypadkach rodzice/opiekunowie prawnymi 

mogą przebywać na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki jednorazowego użytku.  

8. Płyny do dezynfekcji rąk i informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły znajduje się w holu szkoły. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować 

ręce, a jeśli jest się uczulonym na płyn dezynfekujący, należy niezwłocznie umyć ręce.  

9. Przebywanie osób trzecich w budynku szkoły jest zakazane, z wyłączeniem holu.  

10. Rodzice przy przyprowadzaniu i odbiorze dziecka z zajęć mogą wejść wyłącznie do holu szkoły. W holu 

może znajdować się jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.  

11. Każdy uczeń po wejściu do szkoły będzie miał zmierzoną temperaturę. Rodzice maja obowiązek 

sprawdzania temperatury dziecka przed odprowadzeniem do placówki.  

12. Wyznaczony do tego celu pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem 

bezdotykowym. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (np. gorączka, katar, 

kaszel, ból gardła), dziecko nie zostaje dopuszczone do udziału w zajęciach. O tym fakcie informowani są 

rodzice, którzy mają obowiązek odebrania dziecka ze szkoły. Termometr będzie dezynfekowany po 

użyciu w danej grupie dzieci. 

13. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, w momencie przyprowadzenia dziecka do 

placówki, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i 

stosowana zapisy niniejszej procedury. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

14. Dane osobowe przekazane przez rodziców/opiekunów prawnych w związku  

z wprowadzoną procedurą funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii, zawarte  

w oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych - Załącznik 1, przetwarzane będą  

w oparciu o zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda stanowi Załącznik nr 2 do procedury 

funkcjonowania przedszkola w czasie stanu epidemii. W załączniku nr 2 zawarta została dla 

rodzica/opiekuna prawnego również informacja o zasadach przetwarzania danych, zgodnie z art.13 ust. 1 

i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

 

3) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u 

dziecka lub personelu szkoły 

 



1) Gabinet medycyny szkolnej jest wyposażony m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, 

który w okresie zagrożenia pełni funkcję miejsca izolacji dla dzieci lub pracowników wykazujących 

objawy infekcji dróg oddechowych w szczególności gorączka, kaszel.  

2) Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby,  należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. 

Pracownik pozostaje z podopiecznym do momentu odebrania ucznia z placówki przez rodzica/opiekuna 

prawnego (rekomenduje się własny środek transportu). 

3) O zaistniałej sytuacji dyrektor lub pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna 

prawnego.  

4) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka będącego w szkole rodzice zobowiązani są 

do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i udzielenia informacji zwrotnej do dyrektora szkoły o 

stwierdzonej przez lekarza chorobie.  

5) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika szkoły, powinien on 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 numer 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zarażony koronawirusem.. 

6) W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów w trakcie wykonywania pracy, 

należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.  

7) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zawsze w przypadku wątpliwości należy 

zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej aby odbyć konsultację lub 

uzyskać poradę. 

8) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV -2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zarażonym. 

9) Wyznaczony pracownik przygotowuje listę osób, z którymi osoba podejrzewana  

o zakażenie koronawirusem miała kontakt, a w następnej kolejności stosuje się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus 

 

Załącznik 1 – oświadczenia rodziców  

 

Załącznik 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna  

z art. 13 RODO 

 

 


