
                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 1  

do zarządzenia dyrektora  

z dnia 27.08.2020r. 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii obowiązujące  

od 1 września 2020 r. 

w Szkole Podstawowej  im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 
3. Rozporządzenie 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 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 15 maja 2020 r. 

 

I   PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  DZIECI DO I ZE  SZKOŁY PODCZAS PANDEMII 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do/z placówki powinni zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki  jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. 

2. Wchodząc na teren szkoły Rodzic dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie 

musi mieć zasłonięte usta i nos. 

3. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem do minimum tak, by umożliwić sprawne 

przyprowadzanie dzieci przez pozostałych rodziców . 

4. Rodzic wyraża zgodę na losowy pomiar temperatury, jeżeli pomiar wykaże temperaturę 

wyższą niż 37 
0 

C, dziecko nie zostanie wpuszczone na teren wspólny. 

5. Po wykonaniu pomiaru termometr zostanie zdezynfekowany. 

6. Dzieci do placówki  przynoszą rzeczy niezbędne do realizacji obowiązków szkolnych.  

7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.  

8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) 

będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela/pracownika szkoły ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut  

od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel 

zawiadomi właściwe organy służby zdrowia. 

9. Uczeń z symptomami chorobowymi oczekuje na rodziców  pod opieką pracownika szkoły 

w izolatorium. 

10.  Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, bezwzględnie 

zakazuje się przyprowadzenia dziecka do szkoły. 



11. Do szkoły dzieci należy przyprowadzić  w wyznaczonych godzinach ustalonych wcześniej 

(zgodnie z planem lekcji/ planem pracy  świetlicy). 

12. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonej  godzinie, zachowując te same środki 

ostrożności, które obowiązuję przy przyprowadzeniu. 

13. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli 

czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia. 

 

 II ORGANIZACJA OPIEKI W SZKOLE PODCZAS  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH 

1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk, 

instrukcja użycia środka dezynfekującego ( w tym miejscu nastąpi dezynfekcja dłoni) oraz 10 

zasad bezpiecznego zachowania w czasie pandemii.   

2. Osoby wchodzące z zewnątrz mają obowiązek stosowania środków ochrony oraz dezynfekcji 

rąk, nie mogą wykazywać objawów chorobowych i poruszają się w wyznaczonych obszarach. 

3. W celu ograniczenia przemieszczania się uczniów zajęcia dla danej klasy  organizowane są 

 (w miarę możliwości) w tych samych pomieszczeniach. Sale obowiązkowo wietrzone na 

każdej przerwie oraz w czasie, gdy nie odbywają się w nich zajęcia. Dezynfekcja sali  

po zakończeniu zajęć. 

4. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować.  

5. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników – nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Nauczyciele będą zachowywać bezpieczną odległości od pozostałych uczestników zajęć. 

8. Przy każdej sali znajdować się będą dezynfektory oraz instrukcje dezynfekcji rąk.  

9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej oraz na terenach zielonych. 

Podczas wykonywania ćwiczeń należy ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni między 

uczniami. Po każdym użyciu przyboru nauczyciel ma obowiązek dokonać dezynfekcji. 

10. Uczniowie podczas przerw przebywają na boisku szkolnym w dwóch grupach wiekowych. 

Pierwsza grupa klasy I-IV – boisko między budynkami „białej” i „czerwonej” szkoły oraz 

połowa dużej płyty boiska. Klasy V- VIII druga część dużej płyty boiska. Nauczyciele na 

dyżurach przebywają w różnych częściach boiska. 

11. Podczas przerwy zaleca się zachowanie dystansu społecznego. Osoby odczuwające potrzebę 

chodzenia w maseczce zakładają je podczas przerw. 

12. Uczniom korzystającym z szatni zostanie przydzielone stałe miejsce do pozostawiania odzieży 

wierzchniej. 



13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach do tego przystosowanych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących prowadzenia zajęć świetlicowych. Obowiązują zasady 

sanitarne dotyczące sal dydaktycznych. 

14. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin pracy biblioteki. 

15. Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej posiadający wewnętrzny 

regulamin. 

16. Kontakty personelu kuchennego z nauczycielami, uczniami, pracownikami administracji i 

osobami trzecimi  zostanie ograniczony do minimum. 

17. Podczas przerw obiadowych w stołówce może przebywać ograniczona ilość uczniów, 

dostosowana do ilości miejsc konsumpcyjnych. Posiłki wydawane będą z zachowaniem 

bezpiecznej odległości. Osoby wydające posiłek zakrywają usta i nos oraz zakładają 

rękawiczki. 

18. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

19. Zawiesza się do odwołania organizowanie przez nauczycieli wycieczek szkolnych. 

 

III HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

1. Przy wejściu do budynków szkolnych znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

2. Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni  

oraz zakrywania ust i nosa. Udają się wyłącznie do sekretariatu szkoły. 

3. Rejestracja osób trzecich następuje w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy szkoły regularnie przypominają uczniom o higienie rąk. 

5. Personel sprzątający ma obowiązek zapisywania godzin dezynfekcji i wietrzenia sal. 

6. Wietrzenie sal między lekcjami należy do obowiązków nauczyciela. 

7. Obowiązuje używanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z instrukcją. 

8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

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

9. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki przeznaczone na zużyte rękawiczki i maseczki 

jednorazowe. 

 

 

 



IV POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

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

istotnymi problemami zdrowotnymi, zastosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia. 

3. Osoby wykazujące objawy chorobowe zostaną odizolowane w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym. 

4. Pracownicy zostali poinformowani o sposobie zachowania w przypadku pojawienia się 

objawów chorobowych. 

5.  Obszar, w którym przebywał pracownik z objawami, należy bezzwłocznie zdezynfekować. 

6.  W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Covid2 na terenie szkoły zostaną 

wprowadzone wytyczne głównego inspektora sanitarnego. 

 

V  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Procedury wchodzą w życie z dniem 1.09.2020 r. i obowiązują do odwołania. 

2. Poszczególne zapisy mogą ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych okoliczności 

związanych z sytuacją epidemiologiczną. 

3. Z procedurami zostali zapoznani pracownicy szkoły. Rodzice i uczniowie zostali powiadomieni 

poprzez zamieszczenie i przesłanie procedur za pośrednictwem e-dziennika. Procedury 

znajdują się również na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 


