
Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 36 

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach  

w związku z wystąpieniem epidemii  

obowiązujące  od  

11 kwietnia 2022 roku  

w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku  

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych 

mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 

Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy odpowiada Dyrektor Szkoły. 

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30, przy czym: 

a) świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30, 

b) biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00  i nie jest 

dostępna dla osób spoza szkoły, 

c) zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 17.30, 

d) gabinet profilaktyki zdrowotnej działa zgodnie z harmonogramem pracy 

higienistki, 

e) posiłki wydawane są zgodnie z harmonogramem  i, w miarę możliwości, 

z osobami ze tej samej klasy. 

4. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej. 

5. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

6. Przez objawy o których mowa w ww. punkcie rozumie się: 



− podwyższoną temperaturę ciała, 

− ból głowy i mięśni, 

− ból gardła, 

− kaszel, 

− duszności i problemy z oddychaniem, 

− uczucie wyczerpania, 

− brak apetytu. 

7. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich 

obecność jest niezbędna zobowiązać do przestrzegania zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

8. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych 

przez dyrektora miejscach. 

9. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz  

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4). 

10. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów 

odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów. 

11. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę 

możliwości, będą stosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,  

tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.  

 

II. Higiena i dezynfekcja 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk wodą z mydłem,  

w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk  

(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona ust i nosa podczas 

kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, niedzielenie się zaczętym 

jedzeniem.  

3. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.  

4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. Należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie 

czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.  Na 

terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur i włączników. 



5. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu, gdzie zamieszczone są 

numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

6. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji 

rąk. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

8. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

 

III. Organizacja pracy szkoły 

1. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać  

w następujących miejscach: strefie rodzica - portiernia, przy wejściu zobowiązane są 

do dezynfekcji rąk. Informacja dotycząca miejsc, w których mogą przebywać osoby 

spoza szkoły zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do szkoły. 

2. Na tablicy ogłoszeń przy portierni znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

3. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się 

poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (wchodzenie uczniów do szkoły 

różnymi wejściami, różne godziny: rozpoczynania zajęć, przerw lub zajęć na boisku) 

oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

4. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu. 

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 



10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej, a jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w innych salach dydaktycznych. 

12. Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadzono zapisy dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć  

nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 

14. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone  

w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

15. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy  
są ustalone i upowszechniane we współpracy z higienistką szkolną zgodnie  
z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

IV. Przyprowadzanie i odbiór uczniów ze szkoły 

1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko 

jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona). 

2. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko  

w części wspólnej szkoły tj. strefie rodzica- portierni. 

3. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. dezynfekcja rąk przy wejściu 

do szkoły. 

4. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem, 

zdezynfekować ręce.  

5. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne 

do zajęć, w których uczeń bierze udział. 

6. Nauczyciel dyżurujący przy szatni w miarę możliwości dba o to, by dzieci z różnych 

oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych 

(wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia, pracownik nie odbiera 

dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą  

o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się   

z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz 

prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo 

przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym 

pomieszczeniu, tzw. izolatorium (s. 3a).  Osoba, która zaobserwowała objawy 



informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona 

kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu  

z lekarzem. 

8. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 

upoważnionej imienia i nazwiska dziecka.  

9. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna 

prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach 

wejściowych. 

10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka 

odbywa się z tego miejsca. 

11. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa  

na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne. 

 

V. Korzystanie z szatni 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych szafkach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów 

obowiązuje zmiana obuwia.  

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru 

odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają 

szatnię. 

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku. 

6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia 

się w tym pomieszczeniu. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie 

torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 

bezkontaktowe opuszczenie jej. 

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych  

w szatni. 

9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany 

jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni. 



10. W trakcie zajęć dydaktycznych szatnia będzie zamknięta. 

11. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, 

uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 

5, 6, 7. 

 

VI.  Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (jadalna przeznaczona do spożywania ciepłych 

posiłków) zapewnia się warunki higieniczne wymagane przepisami prawa. 

2. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją i dezynfekują ręce. 

3. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych.  

4. Wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. 

6. Ze stołówki usunięto zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko  

na serwetki. 

7. Dania wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną. 

8. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach 

zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące 

się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte 

zgodnie z zaleceniami w pkt. 4. 

 

VII. Wyjścia na boisko 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, 

boiska, terenu szkoły. 

2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali korzystając z boiska, placu 

zabaw, terenu szkoły (poza budynkiem).  

3. Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku. 

4. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją 

ręce zgodnie z instrukcją na plakacie. 

5. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć 

organizowanych przez szkołę.  

 

 



VIII. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych 

zajęć w przypisanych do tych zajęć salach. 

2. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się. 

3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają 

gromadzenie się uczniów. 

4. Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach 

wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego 

nieobecności przez innego nauczyciela. 

5. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem 

uczniów. 

6. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce 

dydaktyczne w miejsce do tego wyznaczone. 

7. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący 

dezynfekują ręce przy wejściu do budynku. 

8. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i 

po odbyciu zajęć. 

 

IX. Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby. 

3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę. 

4. Pielęgniarka szkolna podczas obsługiwania uczniów czy nauczycieli korzysta z 

jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady 

zmieszane. 

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, 

biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony. 

 

 



X.  Zadania pracowników 

Dyrektor: 

1. Zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą poczty 

elektronicznej, e-dziennika, umieszczona na stronie internetowej szkoły) uczniów 

ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz 

niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa. 

2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie 

z powierzonymi im obowiązkami. 

3. Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby 

zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych 

problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę 

zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły). 

4. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, 

sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować. 

5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

6. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 

telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka. 

7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, 

pracownika szkoły. 

8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-

19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – 

hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków 

komunikacji na odległość. 

9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania  

na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły. 

10. Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie 

się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły. 

11. Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie 

na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie  

lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi. 



12. Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia 

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

podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie. 

13. Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (po 

dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

14. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne 

w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza 

w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia 

stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły. 

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a) regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną  
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę 
łokcia, 

c) unikania skupisk ludzi, 

d) unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

e) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 

2. Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną  
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do 
budynku placówki. 

3. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym. 

4. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach 
chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia  
(w szczególności kaszel, gorączka). 

5. Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym 
pomieszczeniu. 

6. Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które 
zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ  
na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem 
umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. 
Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może 



potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne - do wglądu. 
Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby 
układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia 
odporności. 

7. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w korytarzach na odpady 
zmieszane; 

8. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami 
bezpieczeństwa. 

9. Pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami 
oraz nauczycielami. 

 

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:  

1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące 

infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne 

przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp. 

2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem 

dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania 

ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu. 

3. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce 

w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem. 

4. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć. 

5. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – 

także w czasie zajęć wychowania fizycznego. 

6. Dbają o to, by uczniowie  nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje 

rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim 

tornistrze i w wydzielonej szafce. 

7. W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. 

zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, przypomina uczniowi 

o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz 

zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do tornistra oraz niewyciągania  

ich do czasu zakończenia zajęć w szkole przez ucznia. 



8. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza 

teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem  

COVID-19; 

9. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede 

wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb 

osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest 
do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa 
funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy 
świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje 
w e-dzienniku. 

Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej  
niż co 45 minut. 

 

Nauczyciel bibliotekarz: 

1. Pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając 

swobodne przemieszczanie się. 

2. Książki i inne materiały wydaje bezpośrednio osobie zamawiającej. 

3. Odkłada zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały  

w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają 

je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.  

4. Pilnuje, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z 

książek  oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 

godzinną kwarantannę. 

 

Osoby sprzątające w placówce: 

1. Pracują w rękawiczkach. 

2. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, 

myciem, itd. 

3. Dezynfekują toalety – kilka razy dzienni i po każdym dniu pracy szkoły. 

4. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych. 

5. Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę. 

6. Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują: 



a) ciągi komunikacyjne – myją, 

b) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska  

i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci  

i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie 

płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują, 

c) sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub 

dezynfekują, 

d) sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach 

dydaktycznych w wyznaczonych miejscach, 

7. przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją 

i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka 

dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy 

dydaktycznych i sprzętu; 

8. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie 

narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów, 

9. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia. 

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania 

czystości pomieszczeń. 

 

Woźna i konserwator:  

1. Dbają o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy 

wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, 

obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną 

przy dozowniku mydła). 

2. Pilnują, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów 

ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte 

usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk 

przy wejściu do placówki. 

3. Wskazują osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, 

instruują odnośnie konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki. 

 

XI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem  

min. 2 m odległości, tzw. izolatorium ( s.3a). 



2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego 

przez dyrektora szkoły. 

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: 

a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka  

ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

 

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu u dziecka niepokojących 

objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania wychowawcy o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 

telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący  o zaistniałej sytuacji. 

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub 

protokół. 

 

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: 

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, 

bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje 

następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia, tzw. 

izolatorium ( s.3a) (unikając kontaktu z innymi osobami), 

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły/placówki. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 



3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby. 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów 

chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1). 

5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura dostępna jest na stronie internetowej szkoły. 

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie  

po jej podpisaniu. 

5. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą podczas zajęć z wychowawcą  

w szkole. 

6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny  

oraz szkołę internetową szkoły. 

 

 


