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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. MARATOŃCZYKÓW POLSKICH W MIŁOSZYCACH 

1. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

2) 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. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 

872 i 891), 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394). 

4) Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

5) Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020r. aktualizacja z dnia 21 sierpnia 2020r. 

2. Ogólne zasady panujące w szkole w podwyższonym reżimie sanitarnym. 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń a do pracy pracownik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji.  

2) Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i odbierani z niej tylko przez osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3) Wprowadza się zakaz wchodzenia do budynków szkoły osób, które nie są pracownikami szkoły za 

wyjątkiem sytuacji koniecznych. 

4) W przypadku wejścia do szkoły osób z zewnątrz, wprowadza się konieczność: 

a) dezynfekcji rąk, 

b) dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze wejść, 

c) stosowania środków ochronnych – osłona ust i nosa, 

d) zachowania dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

e) udania się bezpośrednio do miejsca docelowego bez zbędnego przemieszczania się po szkole. 

5) Przy wejściu do budynku szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk. 

6) Ogranicza się wszystkie aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

7) Jeden oddział  przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

8) Z sal lekcyjnych zostają usunięte lub odpowiednio zabezpieczone wszystkie przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. 

9) Dystans miedzy pracownikami szkoły wynosi minimum 1,5 m.  

10) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. 

11) Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

12) W szkole organizowane jest dożywianie dzieci z zachowaniem zaleceń w czasie epidemii. 
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3. Zadania dyrektora szkoły: 

1) W przypadku gdy funkcjonowanie szkoły zostało w całości lub w części ograniczone dyrektor 

zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2) Organizuje pracę szkoły z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIZ. 

3) Organizuje pracę biblioteki szkolnej i umożliwia uczniom korzystanie z niej zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 

4) Opracowuje procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w tym procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia.  

5) Przy wejściu głównym umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

6) Zapewnia pracownikom szkoły środki ochrony w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice. 

7) Zaopatruje szkołę w środki do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkie osoby wchodzące do szkoły do 

korzystania z nich. 

8) Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości sal do konsultacji lub innych wyżej wymienionych zajęć organizowanych na 

terenie szkoły, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

9) Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

10) Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

11) Opracowuje procedury szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów. 

12) Wyznacza pracowników szkoły do pomiaru temperatury ciała uczniów. 

4. Obowiązki pracowników szkoły 

4.1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji 

1) Szczególnie dbają o zachowanie środków bezpieczeństwa na terenie szkoły. Pracują stosując 

odpowiednie środki ochrony osobistej. 

2) Wietrzą części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę. 

3) Po każdym dniu zajęć myją i dezynfekują sale lekcyjne, wietrzą je. 

4) Po każdym dniu zajęć w sali gimnastycznej przeprowadzają dezynfekcję sprzętów, które były 

używane, wietrzą pomieszczenie, myją podłogę detergentem lub dezynfekują podłogę.  

5) Przeprowadzają dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, toalet oraz powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek, klawiatur, włączników. 

6) Po każdym dniu zajęć przeprowadzają oględziny  boiska szkolnego i placu zabaw oraz dezynfekują 

sprzęt, który był używany. 

7) Podczas wydawania posiłków pracownicy stosują środki ochrony osobistej: fartuch, osłona ust i nosa 

(maseczka lub przyłbica) i jednorazowe rękawiczki. 

8) Po każdej grupie myją blaty stołów i poręcze krzeseł. 
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9) Ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami zachowując tym samym dystans min. 1,5m. 

10) W przypadku podejrzenia zakażenia lub wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

pracownik pozostaje w domu, zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki i kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. 

11) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych w czasie pracy, 

pracownik bezzwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły a następnie kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4.2. Obowiązki nauczycieli 

1) Prowadzą na terenie szkoły zajęcia dydaktyczno–wychowawcze, opiekuńczo–wychowawcze, 

specjalistyczne, świetlicowe  oraz zajęcia pozalekcyjne według wyznaczonego przez dyrektora planu 

zgodnie z panującymi zasadami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

2) Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

3) Podczas prowadzenia zajęć dbają o zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym o zachowaniu 

odpowiednich odległości wynoszących min. 1,5 m. 

4) Pilnują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

5) Wietrzą salę, w której prowadzą zajęcia, co najmniej raz na godzinę i podczas każdej przerwy. 

6) Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

7) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. 
8) W przypadku prowadzenia zajęć w klasach 0 – III, nauczyciele organizują przerwy dla swojej grupy, 

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Oddział spędza przerwy 

pod nadzorem nauczyciela. 

9) Podczas przerw dopilnowują aby, przebywali w wyznaczonym miejscu oraz zachowali dystans 1,5 m. 
10)  Wyjście na boisko szkolne ze swoją grupą organizują tak, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą grup. 

11) Nie organizują żadnych wyjazdów, wycieczek. 

12) Organizują czas na zjedzenie drugiego śniadania zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa tj. 

dokładne umycie rąk oraz spożywanie posiłku w swojej ławce. 

13) W przypadku dzieci, które nie mogą samodzielnie wrócić do domu, nauczyciele odprowadzają je do 

świetlicy szkolnej.  

14) Dbają o higienę rąk – częste mycie, dezynfekcja. 

15) Jeżeli uczeń źle się poczuje lub wystąpią u niego objawy zakażenia, bezzwłocznie powiadamiają o tym 

dyrektora szkoły. 

12) Na terenie szkoły mogą korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbicy, rękawiczek). 

13) W przypadku podejrzenia zakażenia lub wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

pracownik pozostaje w domu, zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki i kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. 

14) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych w czasie pracy, 

pracownik bezzwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły a następnie kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
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5. Obowiązki uczniów. 

1) W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

2) Przychodzą do szkoły nie szybciej niż na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy to uczniów 

dojeżdżających i oczekujących na rozpoczęcie zajęć w świetlicy). 

3) Przy wejściu do szkoły każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

4) W przypadku korzystania z szafki, robią to z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych 

uczniów 

5) Uczniowie udają się bezpośrednio w kierunku sali, w której będą odbywały się zajęcia i tam oczekuje 

na ich rozpoczęcie. 

6) Będąc w sali siadają do wyznaczonego stolika i pozostają w nim do zakończenia zajęć. 

7) Nie przynoszą do szkoły rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z wykorzystaniem ich podczas 

zajęć lekcyjnych. 

8) Nie wymieniają się pomiędzy sobą przyborami, książkami, zeszytami i innymi materiałami. Korzystają 

tylko z zasobów przyniesionych przez siebie lub przygotowanych przez nauczycieli. 

9) Stosują zasady higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na powitanie, 

zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

10) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

11) Przebywają w wyznaczonym miejscu, również podczas przerw na korytarzu i pod opieką nauczyciela 

dyżurującego.  

12) Wychodzą na przerwy na hol/korytarz/teren szkoły co dwie lekcje zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Podczas pozostałych przerw pozostają w klasie. Nie dotyczy to sytuacji, w których 

uczniowie zmieniają salę lekcyjną lub muszą skorzystać z toalety. 

13) Po skorzystaniu z toalety dokładnie myją ręce wodą z mydłem. 

14) Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

15) W przypadku konieczności korzystania z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznają się z obowiązującymi 

procedurami i bezwzględnie się do nich stosują. 

16) Po zakończeniu zajęć uczeń udaje się bezpośrednio do domu lub świetlicy. 

17) Uczeń chory nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły. 

18) Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie, to nie może on uczestniczyć w zajęciach lub 

konsultacjach. 

19) Jeżeli w czasie przebywania na terenie szkoły uczeń źle się poczuje musi natychmiast zgłosić to 

nauczycielowi.  

6. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych. 

1) Zapoznają się z procedurami obowiązującymi w szkole i przestrzegają ich. 

2) Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ich dziecka  przez pracownika szkoły.  

3) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły będą musieli przestrzegać 

zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m i nie będą mieli możliwości wchodzenia 

do szkoły (odprowadzanie dzieci, pomoc przy przebieraniu itp.) z wyjątkiem sytuacji, w których będzie 

to konieczne. 
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4) W przypadku konieczności wejścia do przestrzeni wspólnej szkoły opiekunowie odprowadzający 

dzieci zachowują zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) zachowania dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli w tym stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk. 

5) Dopilnowują aby dzieci miały ze sobą niezbędne książki, zeszyty, przybory, ponieważ nie będzie 

możliwości aby uczniowie pożyczali je od siebie. Każdy uczeń korzysta tylko ze swoich. 

6) Dopilnowują aby dzieci nie przynosiły do szkoły zbędnych przyborów, zabawek. 

7) Do szkoły mogą przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji rodzice nie mogą przyprowadzać dziecka do szkoły. 

8) W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

9) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczeń zostanie odizolowany, a rodzic będzie 

musiał w trybie natychmiastowym zgłosić się do szkoły. 

10) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonu od pracowników szkoły. 

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia 

objawów choroby Covid-19. 

1) W przypadku podejrzenia u ucznia wystąpienia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych zostanie bezzwłocznie odizolowany przez pracownika szkoły do izolatorium - sala nr 

30 w starym budynku szkoły. 

2) Pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej – fartuch ochronny, maseczkę, przyłbicę 

i rękawiczki nadzoruje ucznia zachowując min. 2 m odległości. 

3) Dyrektor wicedyrektor lub sekretarz szkoły powiadamia rodziców/opiekunów prawnych 

o zaistniałym fakcie. 

4) Rodzic/opiekun prawny zachowując środki bezpieczeństwa (osłonę nosa i ust, rękawiczki i dystans) 

jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

5) W przypadku wystąpienia objawów choroby u pracownika szkoły, pracownik niezwłocznie zgłasza to 

dyrektorowi szkoły. 

6) Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i kieruje go do izolatorium. 

7) Pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, 

że może być zarażony koronawiruse. 

8) Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji stację sanitarno-epidemiologiczną oraz odpowiednie 

służby medyczne, które podejmą dalsze kroki bezpieczeństwa. 

9) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddawany jest gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji 

10) Wszyscy stosują się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Przepisy końcowe. 

1) Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 
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2) Procedury obowiązują do czasu ich odwołania lub zmiany. 

 


