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Podstawa prawna: 
 Wytyczne z GIS, MEN, MZ  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. 2020 poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020r. poz. 1320). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach tekst jednolity z dnia 28 

maja 2020r. (Dz. U. z 2020 poz. 1166). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 

poz. 1386). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650


2 

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:  

 zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką 

placówki; 

 uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz; 

 zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki oświatowej celem umożliwienia 

identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku 

potwierdzonego zakażenia. 

  

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zaleca się 

stosowanie poniższych zasad i procedur: 

 

1. Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii ograniczające rozprzestrzenianie się 

wirusa. 

2. Zasady postępowania z dzieckiem, które ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu 

w szkole. 

3. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19. 

4. Załączniki. 

 

Ad 1. Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii ograniczające rozprzestrzenianie 

się wirusa. 

 

§ 1.  

Zasady ogólne 

 

1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny 

umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.  

2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na 

terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw. 

3. Na terenie szkoły zaleca się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej i podczas przerw.   Do 

szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, 

którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas 

kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

5. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien przynosić do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów.  

6. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie 

szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów szkole, podczas 

zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad. 

7. Wychowawcy klas zbierają informację dotyczące: 

 aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie, 

 preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania  

         z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i telefonu 

 możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w 

         warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line. 
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8. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy  

i informację przekażą do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale, z 

zapewnieniem ochrony tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym 

kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (może być kilka), zapewniając 

minimum 1,5 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

10. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 9 określone są w Procedurze postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, 

obowiązującej w szkole. 

11. W szkole pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących 

zakażenie koronawirusem.  

12. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z 

podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 

innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć,  uczestniczyć w lekcjach oraz wykonywać innej 

pracy. 

13. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie do 

poinformowania Dyrektora Szkoły o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w 

pracy. 

14. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję 

pracodawcy. 

15. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki 

sposób zostanie ustalony z pracodawcą - Dyrektorem Szkoły.  

16. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny. 

17. Dyrektor Szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem –  każdorazowo ustali, 

czy pracownik może pracować zdalnie. 

18. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły, jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk 

lub założyć rękawiczki jednorazowe. 

19. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

20. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Do rejestru nie wpisują się 

pracownicy szkoły i uczniowie. 

21. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby 

wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

22. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i powinny przebywać w wyznaczonych obszarach.  

23. Wychowawca klasy ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na pomiar 

temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

24. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest 

dezynfekcja po każdym użyciu.  

25. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie 

w miejscach wspólnych. 

26. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach 

szkolnych i na terenie szkoły. 

27. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w 

miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.  

28. W miarę możliwości zapewnia się  różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. 
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29. Zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych samych 

pomieszczeniach, co pozwoli  uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 

zajęcia. 

30. W łazienkach i w innych miejscach przeznaczonych do mycia rąk umieszcza się instrukcję 

prawidłowego mycia rąk. 

31. Zapewnia się bezpieczne wejścia do szkoły według  opracowanego harmonogramu. 

 

§ 2.  

Organizacja zajęć dydaktycznych i przerw śródlekcyjnych 

 

1. Uwzględniając zalecenia MEN i GIS, w miarę możliwości ustala się różne godziny 

rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad bhp. 

2. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) oraz przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1356, z późn. zm.). 

3. Zajęcia dydaktyczne danego oddziału prowadzone są w jednej sali, chyba że nie jest to możliwe 

ze względu na specyfikę zajęć. 

4. Wskazane jest, aby uczniowie zajmowali stałe miejsca w sali lekcyjnej.  

5. W sali lekcyjnej uczniowie nie muszą zasłaniać ust i nosa. 

6. Uczniowie są zapoznani z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz  

    higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli  

    poszczególnych zajęć. 

7. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając  

    o  dystans z należytą starannością. 

8. Z sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

    skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

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

    na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie powinni 

    wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą. 

10. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

     nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

     z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany 

     dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

     dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

     zabawek, rzeczy. 

11. Salę w której odbywają się zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie 

      przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

      używany sprzęt oraz podłogi powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

13. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować  

      dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka,  

      koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

      przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie 

      umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

15. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej  

      przestrzeni. 

16. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 
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      wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy 

      zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

17. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących 

      się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni. 

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu  

      na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

19. Nauczycieli klas 1 - 3 zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw śródlekcyjnych  

      i zajęć na boisku szkolnym. Przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie 

       rzadziej, niż co 45 minut. 

20. Dla uczniów klas 4-8 organizuje się przerwy śródlekcyjne zgodnie z opracowanym 

      harmonogramem uwzględniającym tygodniowy rozkład zajęć. 

21. Korytarze są podzielone na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie 

      uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału. 

22. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

23. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie 

      przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów.  

24. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału  uczniowie  

     są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

25. Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnia, korytarz) zalecane jest noszenie przez  

     uczniów maseczki/przyłbicy.  

26. W szczególnych przypadkach na pisemne oświadczenie rodzica uczeń jest zwolniony  

      z tego obowiązku. 

27. Stosownie do potrzeb, w trakcie roku szkolnego, organizacja zajęć i przerw  

      śródlekcyjnych może zostać zmodyfikowana. 

 

§ 3.  

Zasady korzystania z szatni  

 

1. Po wejściu do szkoły uczniowie kierują się do szatni, gdzie zostawiają tylko okrycie wierzchnie i 

obuwie, a podręczniki i zeszyty uczniowie noszą w plecakach, nie zostawiając ich w szafkach 

szkolnych. Następnie udają się wprost pod wyznaczoną salę. 

2. Dziecko/ grupa uczniów/klasa po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali. 

3. Zaleca się ograniczenie czasu przebywania uczniów w szatni do niezbędnego minimum. 

4. Nauczyciel dyżurujący w szatni, w razie potrzeby, przypomina uczniom o obowiązku dezynfekcji 

rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni. 

5. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego 

dezynfekowania rąk. 

6. Zapewnia się odrębne drogi wchodzenia i wychodzenia z szatni. 

 

§ 4.  

Organizacja zajęć świetlicowych 

 

1. Do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe, mogą wejść tylko uczniowie 

szkoły. 

2. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe jest dostarczenie przez oboje rodziców 

oświadczenia o zatrudnieniu. 

3. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

4. Uczeń, który się źle poczuje, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

5. Dziecko, u którego stwierdzi się podejrzenie zakażenia COVID-19, zostanie bezzwłocznie 

odizolowane w specjalnie przygotowanej do tego sali. 
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6. Zajęcia odbywać się będą w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych oraz na świeżym powietrzu. 

7. Świetlica będzie codziennie dezynfekowana oraz wietrzona nie rzadziej niż raz na godzinę, w 

tym w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

8. Środki dezynfekcyjne zostaną umieszczone tak, by uczniowie mieli do nich łatwy dostęp. 

Korzystać z nich będą pod nadzorem opiekuna. 

9. Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk każdorazowo przed wejściem do sali. 

10. Uczniowie, za zgodą nauczyciela, mogą spożywać w świetlicy tylko i wyłącznie własne posiłki 

oraz napoje. 

11. Wychowankowie mogą korzystać tylko i wyłącznie z własnych przyborów szkolnych. Zakazane 

jest wymienianie się przedmiotami oraz pożyczanie ich sobie. 

12. Uczniowie nie powinni przynosić na zajęcia świetlicowe zbędnych przedmiotów. 

13. Do dyspozycji uczniów będą ogólnodostępne przedmioty, które da się zdezynfekować. Będą 

one dezynfekowane przez opiekuna po każdym użyciu. 

14. Podczas przebywania w sali należy zachować odpowiedni dystans zarówno pomiędzy uczniami 

jak i uczniami a wychowawcą. 

15. Należy pamiętać, że podczas zajęć świetlicowych obowiązują ogólne zasady higieny: częste 

mycie rąk, ochrona podczas kichania oraz kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

16. Uczeń jest zobowiązany do słuchania poleceń nauczyciela. 

 

§ 5.  

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Uczniowie, którzy chcą wejść do biblioteki powinni przestrzegać przyjętych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego, stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, maseczkę. 

2. W wypożyczalni powinny znajdować się nie więcej niż dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca z zachowaniem odpowiedniego odstępu między sobą przynajmniej 1,5 m.  

W przypadku większej ilości uczniów chcących skorzystać z biblioteki, powinni czekać na 

korytarzu w odpowiedniej odległości od siebie. 

3. Ogranicza się wolny dostęp do czytelni. Nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ustala 

ewentualny harmonogram korzystania z niej. Z czytelni można korzystać na wyznaczonych 

przerwach. Harmonogram wywieszony będzie na tablicy informacyjnej przy bibliotece. W czytelni 

może przebywać nie więcej niż 10 osób z zachowaniem odpowiednich odległości (zajmując co 

drugie miejsce przy stoliku). Z użytku wyłączone są komputery i inne pomoce naukowe wspólnego 

użytkowania. 

Zasady wypożyczania książek 

1. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Zbiory biblioteczne podaje bibliotekarz wyposażony w 

rękawiczki ochronne i maseczkę. Możliwy jest również samodzielny wybór książek – jeden uczeń 

w rękawiczkach. 

2. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel 

przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci czas wypożyczenia książki. 

3. Bibliotekarz stara się często wietrzyć pomieszczenia biblioteki oraz dezynfekuje blat biurka, 

klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników. 

 

Zasady zwrotu książek 

1. Uczniowie zwracający książki wcześniej przygotowują kartkę z danymi: Data: …../ imię i 

nazwisko……/ klasa……../  tytuły zwracanych książek. Następnie odkładają książki  

w wyznaczone miejsce do pudełka oznaczonego datą zwrotu w celu odizolowania ich od innych 

egzemplarzy.  

2. Książki składowane są zgodnie z datą przyjęcia i poddawane dwudniowej kwarantannie, po 

której mogą być ponownie udostępniane (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i 
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niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).  

3. Działalność biblioteki odbywa się zgodnie z instrukcją wypożyczania książek i ich zwrotu. 

 

Instrukcja zwrotu książek, lektur 

1.Przygotuj książki, które chcesz zwrócić. 

2.Przygotuj kartkę z danymi: Data: …../ imię i nazwisko……/ klasa……../  tytuł zwracanej 

książki. 

3.Kartkę włóż do książki. 

4.Książki poddawane są kwarantannie (2 dni). 

5.Po 2 dniach książki zostaną odpisane z konta ucznia. 

6.W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z bibliotekarzem za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego – nauczyciel, Joanna Wyszyńska, lub na adres email: 

ssp17biblioteka@gmail. com 

 

§ 6.  

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ustala i upowszechnia zasady ich realizacji, 

uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów 

uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców.  

3. Ustalone zasady uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przekazywane są Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 7. 

Zasady korzystania z boiska 

 

1. Dzieci mogą przebywać na boisku tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. Wyjście grup na boisko odbywa się w systemie zmianowym. 

3. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów z 

zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m odległości. 

4. Przed wejściem z dziećmi na boisko nauczyciel powinien: 

o upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na boisku znajduje się już w budynku 

(grupy wychodzące na boisko nie powinny kontaktować się ze sobą), 

o w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci, 

o w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi. 

5. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m. 

6. Po powrocie z boiska dzieci dokładnie myją lub dezynfekują dłonie. 

 

§ 8.  

Wycieczki szkolne 

 

   1.  Na czas trwania epidemii zawiesza się organizowanie wycieczek. 

 

§ 9. 

 Zasady współpracy z rodzicami 

 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/  

    opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

    W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
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    przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Rodzice/ opiekunowie uczniów nie powinni wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. 

3. W razie konieczności, rodzic/opiekun odprowadzający dziecko może wejść do przestrzeni  

    wspólnej szkoły z zachowaniem następujących zasad: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

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

 utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

4. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji 

    ustalonym dla danej klasy/grupy. 

5. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki  

    świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. 

6. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za  

    pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności  

    z wychowawcą. 

7. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą, 

    pedagogiem, Dyrektorem lub pracownikiem sekretariatu rodzic jest zobowiązany do  

    wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdanej. 

8. W okresie epidemii ogranicza się liczbę bezpośrednich zebrań z rodzicami, z wyjątkiem 

    zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. Harmonogram zebrań w  

    poszczególnych klasach zostanie podany do wiadomości rodzicom.  

9. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia za 

     pośrednictwem telefonu, dziennika elektronicznego, maila. 

10. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów rodzice są  

      zobowiązani do przekazania wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują  

      o innym sposobie komunikacji  zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów 

      z numerami kontaktowymi do  rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże 

     Dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom uczącym w klasie. 

    11. W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażenia  

          koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem Dyrektor Szkoły wzywa pogotowie 

           ratunkowe do dziecka. 

12. Rodzice ucznia powinni niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub Dyrektora Szkoły 

      o dodatnim wyniku badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa. 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 

      wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

 

§ 10.  

Zasady korzystania z gabinetu higienistki szkolnej 

 

1. Do gabinetu medycznego uczniowie wchodzą pojedynczo i dokonują dezynfekcji rąk. 

2. Uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę. 

3. Czas pobytu dziecka w gabinecie powinien być skrócony do niezbędnego minimum. 

4. Dziecku, u którego stwierdzi się niepokojące objawy, zostanie dokonany elektroniczny pomiar 

temperatury i w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej uczeń zostanie skierowany do 

przygotowanego wcześniej miejsca izolacji. 

5. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o jego izolacji i konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły.  

6. W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, 

    gdy objawy się nasilą, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe. 

7. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania  
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     z gabinetu pielęgniarki. 

8. Za opracowanie zasad korzystania z gabinetu medycznego odpowiedzialne są higienistki 

    szkolne. 

§ 11.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych ogólnie dostępnych miejscach umieszcza się 

informację z  numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły jest obowiązany dopilnować, aby wszystkie 

osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały 

rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

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

skorzystaniu z toalety. 

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

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

włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

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

7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń 

sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, 

potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Na terenie znajdują się zamykane i opisane pojemniki na zużyte maseczki i rękawice 

    jednorazowe. 

 

§ 12.  

Żywienie w szkole 

 

1. Uczniowie mogą przynosić własne butelki z wodą.  

2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się 

dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.  

3. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe 

– zapewnia się środki ochrony osobistej.  

4. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

a także higieny osobistej. 

5. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii.  

6. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  
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7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. 

8. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

9. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.  

10. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca 

wydawania posiłku oraz sztućców.  

11. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub są wyparzane.  

                                                              

§ 13. 

Zasady organizacji pracy w okresie zmiany sposobu funkcjonowania szkoły 

 

1. Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w   

zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie hybrydowe (mieszane) lub 

kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie lub 

szkole. Decyzję o zmianie sposobu funkcjonowania szkoły podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w 

szkołach na terenie całego kraju. 

2. W okresie zmiany sposobu funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań szkoły odbywać się 

będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dziennik elektroniczny, pakiet 

MS Office 365 - TEAMS). Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach obowiązującego 

w danym roku szkolnym tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz. 

3. Wychowawcy informują rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie 

zmiany sposobu jej funkcjonowania poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. 

4. Rodzice są zobowiązani do codziennego odczytywania wiadomości przesyłanych poprzez 

dziennik elektroniczny. 

5. Nauczanie zdalne odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  

3) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku   

umysłowego w ciągu dnia,  

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

6. Dyrektor Szkoły może modyfikować tygodniowy rozkład zajęć w miarę potrzeb.  

7. Rodzicom uczniów objętych ITN, nauczaniem indywidualnym, zindywidualizowaną ścieżką 

edukacyjną, rewalidacją indywidualną oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i 

specjaliści przekazują materiały i po konsultacji z rodzicem wskazują formy ich realizacji 

uwzględniając zaangażowanie i możliwości dziecka. 

8. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decydują nauczyciele 

uczący w danym zespole klasowym w porozumieniu z dyrektorem  oraz rodzicami, uwzględniając 

specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu. 

9. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach online. Obecności uczniów na tych 

zajęciach są odnotowywane, a nieobecności usprawiedliwiane. 

10. Nauczyciele ustalają z rodzicami formę i terminy  konsultacji. 

11. W przypadku trudności rodziców i uczniów w odbieraniu informacji drogą elektroniczną, 
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nauczyciele przygotowują materiały, karty pracy, zestawy zabaw, zadań w formie papierowej. 

Rodzice odbierają te materiały od wychowawcy.  

12. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych ustaleniach z 

dyrektorem, wypożyczyć komputer ze szkoły. Wypożyczenie sprzętu ze szkoły odbywa się na 

podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.  

13. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco 

z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. 

14. Wprowadza się następujące metody monitorowania osiągnięć uczniów opartych o metody i 

formy sprawdzania i oceniania, które stosowane przez nauczycieli powinny uwzględniać specyfikę 

przedmiotu i formę nauczania zdalnego: 

1) metody ustne (ustne sprawdzanie wiedzy ucznia), 

2) metody pisemne (prace pisemne), 

3) metody praktyczne (wykonywanie prac praktycznych), 

4) projekty uczniowskie, 

5) testy online. 

15. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów określone są w Zarządzeniu Dyrektora 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 z dnia 31 marca 2020r. 

16. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na 

danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana. 

17. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy, opierając się na zasadach 

ujętych w Statucie Szkoły. Wychowawca zobowiązany jest brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w 

jakiej ocena jest wystawiana. 

18. Sposób wykonania zadania, staranność, obowiązkowość, terminowość, aktywność oraz 

stosowanie netykiety podczas nauczania zdalnego będą wpływały na roczną 

śródroczną/klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia. 

 

 

§ 14.  

Ad. 2 Zasady postępowania z dzieckiem, które ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu 

 w szkole. 

 

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania: 

a) Higienistka/Nauczyciel: 

sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę termometrem 

bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy 

pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu); 

b) zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze 

postępowanie w sprawie dziecka;  

c) zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna prawnego 

spokoju oraz odseparowanie od innych dzieci. 

Dyrektor: 

d)  informuje  o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia 

związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania 

placówki oświatowej; 

e) zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty. 

W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy 

objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe. 

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się: 
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a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona 

lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate 

wypryski na skórze); 

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku 

zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku); 

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej 

niż zwykle; 

d) system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem, 

e)  system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej 

dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby); 

f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z 

ust. 

 

§ 15.  

 

Ad. 3 Procedura zapobiegawcza – postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID – 19 – Załącznik nr 1 

 

§ 16.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Z niniejszymi  Procedurami zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając  

    ten fakt podpisem.  

2. Rodzice/opiekunowie i uczniowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych  

    zawartych w Procedurach. 
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Załącznik nr 1 

 
 

 

 

Procedura zapobiegawcza – postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID – 19  

 

§ 1. 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak:  

1) duszność; 

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C); 

3) objawy przeziębieniowe; 

4) gorączka; 

5) kaszel; 

6) duszności i kłopoty z oddychaniem; 

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie 

pracownik nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 w celu poinformowania, że może być zakażony 

koronawirusem. 

2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1 i potwierdzeniu zakażenia koronawirusem, 

pracownik niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły, telefonicznie lub w innej przyjętej 

w szkole formie zgłaszania nieobecności w pracy. 

3. Pracownik informuje Dyrektora również o zastosowanych wobec niego zaleceniach stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

4. Dyrektor niezwłocznie informuje powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną o fakcie 

zakażenia pracownika koronawirusem i ściśle stosuje się instrukcji oraz poleceń wydanych 

przez pracownika stacji. 

5. O potwierdzonym zakażeniu pracownika, Dyrektor informuje organ prowadzący 

i kuratorium oświaty. 

§ 2. 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od 

pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego 

w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

2. Dyrektor po otrzymaniu informacji, o której mowa  ust. 1, niezwłocznie powiadamia: 

1) właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną – nr tel. 500 060 599; 

2) miejscową policję lub dzwoni na nr 112; 

3) Wydział Edukacji– nr tel. 32 296 06 42; 

4)   Naczelnik WED p. Katarzyna Wanic  32 296 06 43; 

            5)   Kuratorium Oświaty – nr  32 265 51 30. 

3. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych przez właściwe organy instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zadania te wykonuje wskazany przez dyrektora pracownik, 

zabezpieczony w odpowiednie środki ochrony osobistej. 

 

§ 3. 

 

1. Niezwłocznie ustalana jest lista osób (pracowników i uczniów) przebywających w tym 

samym czasie w części/częściach obiektu szkolnego, w których przebywała osoba 
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podejrzana o zakażenie – dyrektor wyznacza osobę do sporządzenia listy lub osobiście 

sporządza taką listę. 

2. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt 

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi 

opiekunami do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych lub pogarszającego się 

samopoczucia, opiekun grupy/nauczyciel niezwłocznie telefonicznie informuje jednego z 

rodziców ucznia o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły i zgłasza ten fakt 

Dyrektorowi szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów na odległość co 

najmniej 2 metrów lub odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji 

wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

Dyrektora wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe oraz środki do 

dezynfekcji – do czasu przybycia rodzica. Opiekun przebywający w tym samym 

pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos 

maseczką. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie, z którymi miał kontakt 

(blaty, poręcze, uchwyty, itp.), dezynfekuje się. 

5. Zadania określone w ust. 4 wykonuje pracownik wskazany przez Dyrektora, zabezpieczony 

w środki ochrony osobistej. 

6. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników 

przebywających w tym samym czasie w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których 

przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 

7. O możliwym zakażeniu ucznia koronawirusem Dyrektor niezwłocznie informuje organy, o 

których mowa w § 2 ust. 2. 

8. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 6, dyrektor podejmuje działania 

zgodne z zaleceniami otrzymanymi od pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem 

podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu 

uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

10. O zaistniałej sytuacji Dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy 

mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu obserwowania i 

ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

11. Rodzice dziecka/ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem są zobowiązani na 

bieżąco informować Dyrektora Szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ich dziecka 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszącymi się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

§ 5. 

1. Informacje z numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych. 

 

 

§ 6. 
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1. Osoby, które miały kontakt z zakażonym, powinny zastosować się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały z taką osobą kontakt. 

 

§ 7. 

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do podejmowanych działań pracownik zwraca 

się do Dyrektora, a Dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

§ 8. 

1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a Dyrektorem w celu umożliwienia szybkiego 

reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem wprowadza się zasadę 

kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich 

zgodą. 

2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, Dyrektor ustala inną formę 

komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

§ 9. 

1. Do zgłoszenia Dyrektorowi podejrzenia zakażenia koronawirusem zobowiązany jest każdy 

pracownik szkoły. 

 

§ 10. 

1. Każdy, kto miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, nie opuszcza 

pomieszczenia/szkoły do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń ze stacji sanitarno-

epidemiologicznej. Po uzyskaniu tych zaleceń Dyrektor niezwłocznie informuje 

pracowników, i w razie wskazań stacji, rodziców uczniów. 

 

§ 11. 

1. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie szkoły wszyscy 

pracownicy mają obowiązek stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

2. Zobowiązuje się pracowników do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/. 

 

§ 12. 

1. Z procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając ten fakt podpisem 

na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury. 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand
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Załącznik nr 2 

 

 
          

 

 

 

 

Rejestr mycia i  dezynfekowania pomieszczeń.  
Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało wg 

następującego harmonogramu: 
 

l.p. 
Rodzaj powierzchni, 

sprzętu 

Sposób mycia 

dezynfekcji 
Częstotliwość 

Osoby 

odpowiedzialne 
1 Ciągi komunikacyjne, 

podłoga 

Płyn 

dezynfekujący 
3 razy dziennie 

prac. obsługi 

prac. kuchni 

2 Klamki, kontakty, 

poręcze Płyn 

dezynfekujący  

3 razy dziennie 

Przy drzwiach wejściowych 

po każdym wejściu rodzica 

z dzieckiem 

prac. obsługi 

prac. kuchni 

3 Blaty, 

oparcia krzeseł 
Płyn 

dezynfekujący  
3 razy dziennie 

prac. obsługi 

 

4 Zastawa stołowa, 

sztućce 

Detergent 

i wyparzanie w 

600C 
 

Po każdym posiłku prac. kuchni 

5 Sanitariaty Środki myjące 

Płyn 

dezynfekujący  

 

3 x dziennie 
prac. obsługi 

prac. kuchni 

6 Zabawki, sprzęt 

gimnastyczny 

Płyn 

dezynfekujący 

 

Po każdorazowym 

skorzystaniu przez dziecko 

prac. obsługi 
 
 

7 Sprzęt sportowy 
Płyn 

dezynfekujący  

Po każdorazowym 

skorzystaniu przez grupę 

dzieci 

prac. obsługi 
 

8 Kuchnia: blaty 

robocze, noże, deski 

do krojenia, zastawa 

stołowa, sztućce, 

chochle, garnki, 

artykuły żywnościowe 

w opakowaniach 

Środki 

bakteriobójcze 

i detergenty 

Płyn 

dezynfekujący  

 

Po każdorazowym 

skorzystaniu 
prac. kuchni 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja 

 
Data i godzina 

przeprowadzon

ej dezynfekcji 

Rodzaj dezynfekowanego 

pomieszczenia zgodnie z 

rejestrem w zał. 7 

 

Nazwa stosowanego 

preparatu 

Imię i nazwisko oraz 

podpis osoby 

wykonującej czynność 

czyszczenia 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK 

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie. 

 Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić - powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą 

wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie.  

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

 Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy 

także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.  

 Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem 

postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego 

przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.  

Zabawki powinny być dezynfekowane: 

 zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci, 

 środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

 dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź nawilżoną płynem 

do dezynfekcji ściereczką.  

Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu 

dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć 

szkodliwy wpływ na przedmiot.  

Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu. 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, 

w szczególności jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej 

wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. 

Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem 

dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę opłukać wodą w celu 

pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Zabawki elektroniczne 

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie 

i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. 

Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym — 

może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych 

i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek — przedmioty należy 

dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Po umyciu każdy przedmiot 

przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu 
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wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego 

zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kredki  

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki — nie zaleca się 

mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji 

przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

Książki  

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne 

zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę 

książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół 

można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś 

wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty 

wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu. Preparat powinien być bezwonny, nie  

podrażniać skóry, t nie powinien wymagać spłukiwania,  nie może niszczyć dezynfekowanej 

powierzchni i powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo 

„nieszkodliwy dla dzieci”. 

PROCEDURY HIGIENICZNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW DO 

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 

W każdym pomieszczeniu do sprzątania i czyszczenia należy używać specjalnie wydzielonych 

ściereczek, gąbek, mopów itp.   

Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ze szczególną 

dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozcieńczenie preparatu niweluje jego skuteczność). 
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Załącznik nr 5 

 
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 

1. Instrukcja dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek  

i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp. 

2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po każdej grupie, która 

korzystała ze sprzętu sportowego. 

3. Przebieg czynności myjących i dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika nr 1  

do niniejszej instrukcji. 

4. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego pracownicy obsługi. 

5. Nadzór nad czynnościami wymienionymi w instrukcji sprawuje dyrektor. 

 

 

 
Załącznik nr 1 do instrukcji czyszczenia i dezynfekcji sprzętu sportowego. 

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego 

 

Data 

przeprowadz

onej 

dezynfekcji 

Rodzaj dezynfekowanego 

sprzętu 

Nazwa stosowanego 

preparatu 

Imię i nazwisko oraz 

podpis osoby 

wykonującej 

czynność czyszczenia 
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Załącznik nr 6 

 

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności: 
 

Krok I higiena osobista i 

otoczenia 

 

Myj ręce: 

 przed kontaktem z żywnością 

 po wyjściu z toalety 

 po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową i 

nieprzetworzoną 

 po zajmowaniu się odpadami i śmieciami 

 po jedzeniu, piciu, lub paleniu 

 po kontakcie z pieniędzmi. 

Zachowaj higienę: 

narzędzi, desek, blatów roboczych. Dezynfekcja 

Krok II Separowanie 

żywności 

 Właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej 

zapobiegnie przeniesieniu drobnoustrojów na inną 

żywność.: 

 oddzielaj produkty surowe i produkty już 

przygotowanych do spożycia 

 oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej 

żywności 

 do przygotowywania surowej żywności używaj 

oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek 

do krojenia 

 magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach. 

 

Krok III Poddawanie 

żywności obróbce 

cieplnej 

Właściwa obróbka termiczna żywności ( min 70°C ) prowadzi 

do zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych 

mikroorganizmów. 

 gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja 

 żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia 

tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 

70°C 

 co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z 

wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe 

 żywność przed spożyciem również odgrzej do 

temperatury powyżej 70° C. 

Ugotowanej żywności nie należy 

przechowywać w temperaturze pokojowej dłużej niż  

2 godziny. Wskazane jest jej umieszczenie w lodówce 

zapewniając temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. Przed 

podaniem powinno się podgrzać potrawy do temperatury 60 

stopni Celsjusza. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w 

temperaturze pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w 

ciepłej wodzie. 

Koronawirus może przeżyć do około dwóch lat 

w temperaturze -20 stopni Celsjusza, a przy 4 stopniach 

Celsjusza do 72 godzin. Wyłącznie zachowanie higieny 

przygotowywania żywności oraz sposoby jej przygotowania w 

wysokich temperaturach mogą skutecznie zapobiec 

przenoszeniu SARS – CoV – 2. 
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Krok IV Utrzymywanie 

żywności we 

właściwej 

temperaturze. 

Podczas  przechowywania  żywności w temperaturze poniżej  

5°C lub  powyżej 60°C, wzrost  mikroorganizmów jest 

wolniejszy lub nawet powstrzymany.      

2. nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze 

pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny       

3. wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty  

przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze 

poniżej 5°C)     

4. nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli 

przechowujesz ją w lodówce        

5. nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze 

pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj 

urządzeń grzejnych). 

 

Krok V Używanie 

bezpiecznej wody 

i żywności 

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być 

zanieczyszczone niebezpiecznymi 

mikroorganizmami  i substancjami chemicznymi. Toksyczne 

substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej   

żywności. Uważnie wybieraj surowe  produkty i stosuj proste 

metody (tj. mycie i obieranie),  które  mogą  obniżyć ryzyko 

zakażenia i zachorowania.       

 używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim 

działaniom, aby stała się ona bezpieczna do 

spożycia      

 wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność        

 wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby 

była bezpieczna, np. żywność w szczelnie 

zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana      

 myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na 

surowo       

 nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności 

do spożycia- sprawdzaj na opakowaniu. 
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NUMERY TELEFONÓW 

 
WYDZIAŁ EDUKACJI   

32 296 06 42 

 

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  

500 060 599 

 

KURATORIUM OŚWIATY  

32 265 51 30 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE  

999 LUB 112 

 

 

SANEPID E-MAIL: 

 
sekretariat@psse.sosnowiec.pl 

 

psse.sosnowiec@pis.gov.pl 
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