
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JERZEGO

POPIEŁUSZKI W KOLECHOWICACH W ROKU SZK. 2020/2021

I. 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 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),

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

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.),

5. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia 14 maja  2020 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872), aktualizacja
z 25 sierpnia 2020r.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala  i  dostosowuje  procedury  obowiązujące  w  placówce  do  wymogów
zwiększonego  reżimu  sanitarnego  w warunkach  pandemii  koronawirusa  i  choroby
COVID-19.

2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
3. Organizuje  pracę  nauczycieli  oraz  pracowników  obsługi  i  administracji  na  okres

wzmożonego  reżimu  sanitarnego  w  warunkach  pandemii  koronawirusa  i  choroby
COVID-19.

4. Przekazuje  rodzicom  informacje  o  czynnikach  ryzyka  COVID-19,  informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności  za podjętą  decyzję  związaną  z wysłaniem
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie
szkoły: www.spkolechowice.szkolna.net  

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
6. Zapewnia  codzienną  dezynfekcję  zabawek  oraz  wykorzystywanych  do  zajęć

przyborów sportowych.
7. Jest  odpowiedzialny  za  usunięcie  przedmiotów  i  sprzętu,  których  nie  można

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/

pracownika przy wejściu do szkoły.

http://www.spkolechowice.szkolna.net/


III. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń 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 mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły-
przedsionka, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

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

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

d) opiekunowie  powinni  przestrzegać  obowiązujących  przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje  je  stosowanie  środków  ochronnych:  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki
jednorazowe  lub  dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby  bez  objawów  chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Sale, w których odbywają się zajęcia są dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć i
wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerw a w razie potrzeby także w
czasie zajęć. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się  na  stoliku  szkolnym  ucznia,  w  tornistrze  lub  we  własnej  szafce,  nie  może
wymieniać  się  nimi  z  innymi  uczniami. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do
szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8. W sali ławki uczniów są ustawione w bezpiecznych odległościach a  praca uczniów na
lekcjach  i  spędzanie  przerw  jest  organizowane  tak,  aby  umożliwić  zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

9. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

10. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
korzystanie z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć odbywa się rotacyjnie.



12. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania  ze  świetlicy  szkolnej.  Godziny  pracy  świetlicy  wynikają  z  informacji
zebranych od rodziców. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem bezpiecznych
odległości. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

14. W sali  gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte i zdezynfekowane.

15. Możliwe jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi. 

16. W szkole stosowany jest pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego
zarówno u pracowników szkoły jak i  uczniów, w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych.

IV. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia
opiekuńczo  –  wychowawcze  lub  zajęcia  dydaktyczne  dbając  o  zachowanie
bezpiecznego dystansu pomiędzy uczniami

2. Wyjaśniają  dzieciom zasady obowiązujące  w placówce ze zwróceniem szczególnej
uwagi  na  przestrzeganie  zasad  higieny  w  związku  z  zagrożeniem  zakażenia
koronawirusem.

3. Przestrzegają  zasad  korzystania  z  placu  zabaw,  stosując  się  do  zaleceń  Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w
miejscu.

4. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy
nie mieszały się ze sobą.

5. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy
jednej zabawce na placu zabaw.

6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

7. Dbają  o  higienę  rąk  –  często  myją  mydłem  lub  środkiem  dezynfekującym,  nie
dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

8. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  lub  choroby  COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
dyrektora placówki.

9. Są  zobowiązani  do  utrzymywania  stałego  kontaktu  telefonicznego  z  rodzicami
wychowanków

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 



1. Rodzice/opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. ks.
Jerzego  Popiełuszki  w  Kolechowicach  dostępnymi  na  stronie  szkoły
www.spkolechowice.szkolna.net 

2. Dostarczają  do  placówki  uzupełnioną  Deklarację  oraz  Oświadczenie  rodzica/
opiekuna  prawnego  stanowiące  załącznik  nr  1   oraz  załącznik  nr  2   –  co  jest
warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do
instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. 

4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli
rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest
zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w
woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

5. Przestrzegają  wytycznych  dotyczących  nieprzynoszenia  zabawek  i  innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,
nosa  i  ust.  Zwracają  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas
kichania czy kasłania.

7.  Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki
są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników
placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

8. Są zobowiązani  do podania aktualnego numeru telefonu i  odbierania telefonów od
pracownika szkoły.

9. Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły  lub
wyznaczonego  obszaru  z  zachowaniem  zasady  –  jeden  rodzic  z  dzieckiem lub  w
odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać  wszelkich  środków ostrożności  (m.  in.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

VI. ZASADY FUNKCJONOWANIA KUCHNI I STOŁÓWKI 

1. Personel  kuchenny  przestrzega  zasad  szczególnej  ostrożności  w  zakresie
zabezpieczenia  epidemiologicznego,  ograniczając  kontakty  z  uczniami  oraz
innymi pracownikami szkoły, stosując środki ochrony osobistej.

2. Korzystanie  z  posiłków  jest  bezpieczne  dzięki  zmianowemu  wydawaniu
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 lub  wyparzane.. 

3. Na stołówce przebywać mogą jedynie wyznaczone grupy uczniów, następna
grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności
dezynfekcyjno- porządkowych.

4. Dostawcy  towarów powinni  być  zaopatrzeni  w  środki  ochrony  osobistej  a
produkty  spożywcze  muszą  być  opakowane  i  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

VII. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I 
POWIERZCHNI



1. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,
blaty  do  spożywania  posiłków  i  inne  przedmioty  (np.  telefony,  klawiatury)  są
regularnie dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

2. Wszystkie  obszary  często  używane,  takie  jak  toalety,  ciągi  komunikacyjne  są
regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

3. W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych  są  wywieszone  plakaty  z  zasadami
prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  –
instrukcje.

4. W  wejściu  do  budynku  szkoły  ustawiony  jest  płyn  dezynfekujący  do  rąk  oraz
informacja  o  sposobie  jego  użycia  oraz  obowiązku  dezynfekowaniu  rąk  przez
wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

5. Przy  wejściu  głównym  są  umieszczone  numery  telefonów  do  właściwej     miejscowo
powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  oddziału  zakaźnego  szpitala  i  służb
medycznych. 

6. Z  sali,  w  której  przebywa  grupa,  są  usunięte  przedmioty  i  sprzęty,  których  nie  można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

7. Przeprowadzając dezynfekcję, są ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na
opakowaniu  środka  do  dezynfekcji,  czas  niezbędny  do  wywietrzenia  dezynfekowanych
pomieszczeń,  przedmiotów,  tak  aby  uczniowie  nie  byli  narażeni  na  wdychanie  oparów
środków służących do dezynfekcji jest ściśle przestrzegany.

VIII. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać tylko dzieci bez objawów chorobowych
sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Dzieci  są  przyprowadzane  i  odbierane  przez  opiekunów  bez  objawów  chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze opiekunowie z dziećmi przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie/ rodzice odprowadzają dzieci jedynie do szatni,  nie wchodząc do innych
pomieszczeń oddziału. Są zobowiązani do zastosowania środków ochrony osobistej.

4. Rodzice/  opiekunowie  odprowadzający  i  odbierający  dzieci  są  zobowiązani  do
zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.

5. Wychowawca  oddziału  ustala  telefonicznie  z  rodzicami  godziny  przyprowadzania  i
odbierania dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego.

6. Dzieci  nie  mogą przynosić  do oddziału  własnych zabawek,  zabawki  znajdujące  się  w
salach są codziennie dezynfekowane. 

7. Sala  przedszkolna  jest  wietrzona  co godzinę,  w przypadku sprzyjającej  pogody dzieci
korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

IX. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY     COVID – 19  



1. Dziecko,  u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowane przez
pracownika  wyposażonego  w  przyłbicę,  fartuch  ochronny  i  rękawiczki   do
wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem w izolatorium, utrzymując bezpieczną odległość.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor  lub  pracownik  wskazany  przez  dyrektora  bezzwłocznie  zawiadamia

rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor  zawiadamia  stację  sanitarno  –  epidemiologiczną,  w  razie  złego  stanu

dziecka.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia –
izolatorium.

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w
przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa.

7. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  jest  poddany  gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (  klamki,  poręcze, uchwyty
itp.)

8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

9. O zaistniałym przypadku podejrzenia zarażenia są powiadamiani wszyscy pracownicy i
rodzice oraz organ prowadzący szkołę.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
3. Procedury  zostają  opublikowane  na  stronie  szkoły  oraz  udostępnione  w  formie

papierowej w gabinecie dyrekcji.




