
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE 

 

    Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34  

w Radomiu  

 

 

Opracowane na  podstawie: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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) – § 1, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

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

poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 

r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009 r w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr 139, poz.1133). 

 

• Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ oraz MEN  w związku z uruchomieniem edukacji 

wczesnoszkolnej klas 1- 3. 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Organu Prowadzącego, 

Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  oraz  Kuratorium  Oświaty. 

2. Ograniczone zostaje  przebywanie  w  placówce  osób  z  zewnątrz. Zalecany  jest  kontakt  

telefoniczny  lub  mailowy. 

3. Jeżeli   zajdzie   konieczność  wejścia   do    Szkoły    osoby    z zewnątrz  (listonosz, 

konserwator, osoby  kontrolujące,  itp.)  należy  zachować  dodatkowe  środki  ostrożności  

i  zalecenia  reżimu  sanitarnego: 

• zachowanie  2 metrowego  dystansu  odległości, 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0


• zakrycie  nosa i ust, 

• dezynfekcja  rąk, 

• ograniczone  przemieszczanie  się  po  szkole, 

• ograniczony  kontakt  z  pracownikami  szkoły. 

4. Do  szkoły nie  mogą  wchodzić  nauczyciele,  inni  pracownicy,  inne  osoby, które  są  

chore,  bądź  przejawiają symptomy choroby (np. kata, kaszel, itp.). 

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

dotyczy  także   pracowników  szkoły   i  rodziców. 

6.  Dzieci  do  mycia  rąk  będą  używać  mydła  w  płynie  i  wody. 

7. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  mają  dzieci  pracowników  systemu  ochrony  zdrowia,  

służb  mundurowych,  pracowników  handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  

realizujący  zadania  związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  

COVID-19. 

8. Codziennie  w  szkole  będzie  sporządzana  lista  osób  obecnych  danego  dnia   

w  placówce. 

9. W szatni będzie wykorzystywany co drugi boks. 

 

§ 2 

Organizacja  i  funkcjonowanie  oddziałów przedszkolnych 

 

1. Do grup przedszkolnych mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak: katar, kaszel, gorączka, duszności, inne niepokojące objawy 

chorobowe lub  sugerujące chorobę zakaźną. 

 

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

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

3. Dziecko powinno być przyprowadzane do godziny 8.00 tylko przez jednego zdrowego 

rodzica/opiekuna, bez innych osób towarzyszących. 

 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników PSP nr 34, jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry. 

 

5. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych. 

Dzieci nie muszą nosić maseczek w placówce, tylko w drodze do i z przedszkola. 

 

6. Rodzice/opiekunowie doprowadzają dziecko do drzwi budynku, pracownik obsługi 

otwiera drzwi i wpuszcza dziecko do szkoły oraz zaprowadza do wyznaczonej sali.  

 



7. Opiekunka przedszkolna mierzy temperaturę – w przypadku podwyższonej temperatury 

dziecko nie pozostaje w przedszkolu. 

 

8. Dziecko zdrowe, po zdezynfekowaniu mu rąk przez pracownika obsługi,  wchodzi z nim 

do szatni, tam się przebiera i zostaje przekazane opiekunce, która zaprowadza je do sali 

zajęć.  Dalszą opiekę nad dzieckiem pełni nauczycielka przedzielona do danej grupy. 

 

9. Kolejni rodzice/opiekunowie, czekają przed wejściem na swoją kolej, z zachowaniem od 

siebie 2- metrowej odległości.   
 

10. W sytuacjach szczególnych, gdy zajdzie potrzeba, aby rodzic/opiekun wszedł do 

budynku, musi bezwzględnie dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną 

udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). 
 

11. Dzieci do placówki nie zabierają ze sobą żadnych zabawek, pluszaków, książek, itp. 
 

12. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się następująco: pracownik obsługi sprowadza 

dziecko do szatni, pomaga mu się ubrać i przekazuje je rodzicowi, czekającemu przed 

wejściem głównym szkoły. 

 

13. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do szkoły i sali przedszkolnej. Bieżące sprawy 

nauczyciel będzie przekazywał rodzicom jedynie drogą telefoniczną lub poprzez  pocztę 

e-mail. 

 

14. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym lub dotykowym (po każdym użyciu termometru dotykowego nastąpi jego 

dezynfekcja)  zaraz po przybyciu do przedszkola oraz w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych.  

 

15. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do odbierania telefonu od opiekunów przedszkola 

w trybie natychmiastowym. Aby ułatwić kontakt w sytuacji wystąpienia u dziecka 

objawów chorobowych, prosi się rodziców o podanie dodatkowo co najmniej 2 kontaktów 

telefonicznych. 

 

16. Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami udostępnionymi przez 

Dyrekcję PSP nr 34, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, 

najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na tablicy przy wejściu do szatni 

oraz informacjami zmieszczonymi na stronie internetowej szkoły.  

 

17. Rodzice mają obowiązek zapoznania się i zaakceptowania obowiązujących w oddziale 

przedszkolnym procedur dotyczących bezpieczeństwa opracowanych na potrzeby trwania 

epidemii COVID-19 16.  

 

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać w placówce  

przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk. 

 



19. Nauczyciel stale wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie  

obowiązują w przedszkolu i w grupie, dlaczego zostały wprowadzone oraz  

kontroluje wzajemne kontakty dzieci (zakaz podawania ręki, przytulania się,  

zakaz zbyt bliskiego kontaktu podczas zabaw itd.). 

 

20. Dzieci regularnie, kilkakrotnie w ciągu dnia myją ręce wodą z mydłem, a oprócz  

tego bezwzględnie w sytuacjach:  po przyjściu do przedszkola, przed każdym  

posiłkiem, po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu z toalety. Nauczyciel  

często organizuje pokaz właściwego mycia rąk (wg obowiązującej instrukcji)  

i ich dezynfekcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci z alergiami skórnymi. 

 

21. Dzieci będą miały stały dostęp do wody. Do picia wody będą 

używane jednorazowe kubeczki.  

 

22. W grupach utworzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w dwóch salach może 

przebywać po 10 dzieci oraz dwóch opiekunów.  

 

23. Z sali zajęć zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne do 

codziennej dezynfekcji.  Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe - piłki, skakanki, 

obręcze i inne będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdorazowym użyciu. 

 

24. Dzieci mają przebywać w jednej wyznaczonej i stałej sali, która powinna być wietrzona 

przynajmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  Do jednej grupy 

przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i jedna opiekunka przedszkolna. 

 

25. Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

 

26. Opiekunowie powinni zachowywać między sobą dystans społeczny wynoszący 

minimalnie 1,5 m. W sali przedszkolnej noszenie maseczek nie jest obowiązkowe. 

 

27. Dyrektor podczas kontaktów z pracownikami i dziećmi zobowiązany jest nosić maseczkę 

i zachować wskazaną w procedurze odległość. 

 

28. Dyrektor prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, włączników, 

pomieszczeń kuchennych, stołówki i szatni. Za dezynfekcję i utrzymanie czystości  

w określonych pomieszczeniach i na placu zabaw odpowiadają osoby wyznaczone przez 

dyrektora. 

 

29. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

 

30. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni dotykowych w salach zajęć: klamek, blatów 

stołów, zabawek, powierzchni płaskich, podłóg oraz miejsc, które są często dotykane 

przez dzieci będzie się odbywać na bieżąco przez opiekunkę danej grupy.  



 

31. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostaną powieszone instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz rękawiczek.  

 

32. Bieżąca dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana co godzinę przez pracownika obsługi. 

 

33. W razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych przy dziecku 

wychowawczyni będzie korzystała z rękawic jednorazowych, maseczki oraz fartucha 

ochronnego. 

 

§3 

 

Organizacja i funkcjonowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

 

1. Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla uczniów klas I – III, których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć. Czas trwania zajęć wynika z 

informacji zebranych od rodziców.  

2. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywać się  będą w salach dydaktycznych oraz sali 

świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

5. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych. 

Dzieci nie muszą nosić maseczek w placówce, tylko w drodze do i ze szkoły. 

6. Dziecko  do  szkoły  mogą  przyprowadzać  i  odbierać  tylko  osoby  zdrowe. 

7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko  

i wyłącznie w części wspólnej (szatni), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

8. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna  zachować 

wszelkie środki ostrożności zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. 

9. Podczas  trwania  pomiaru  temperatury  i  przekazywania  dziecka  nauczycielowi  

Rodzic  winien  czekać  i  nie  oddalać  się,  by  w  razie  wątpliwości  mógł  zabrać  

dziecko  z  powrotem  do  domu. 

10. Rodzice  oczekujący  na  przekazanie  dziecka  muszą  zachować  dystans  odległościowy 

– 2 metry. 

11. Rodzice  muszą  liczyć  się  wydłużeniem  czasu  oddania   i  odbierania  dziecka   

ze szkoły,  gdyż  dzieci  będą  przyjmowane  i  wydawane  pojedynczo. 



12. Rodziców  zobowiązuje  się  do  przekazania  powyższych  zasad  wszystkim  osobom,  

które  będą  przyprowadzać  dziecko  oraz  osobom  upoważnionym  do  odbioru  dziecka  

ze szkoły. 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

14. Rodzice/opiekunowie uczniów są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i 

przekazania go w formie elektronicznej do szkoły. 

15. Nauczyciel stale wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie  

obowiązują w trakcie zajęć, dlaczego zostały wprowadzone oraz  

kontroluje wzajemne kontakty uczniów (zakaz podawania ręki, przytulania się,  

zakaz zbyt bliskiego kontaktu podczas zabaw itd.). 

 

16. Uczniowie regularnie, kilkakrotnie w ciągu dnia myją ręce wodą z mydłem, a oprócz  

tego bezwzględnie w sytuacjach:  po przyjściu do przedszkola, przed każdym  

posiłkiem, po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu z toalety. Nauczyciel  

często organizuje pokaz właściwego mycia rąk (wg obowiązującej instrukcji)  

i ich dezynfekcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci z alergiami skórnymi. 

 

17. Z sali zajęć zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne do 

codziennej dezynfekcji.  Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe - piłki, skakanki, 

obręcze i inne będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdorazowym użyciu. 

 

18. Dzieci mają przebywać w jednej wyznaczonej i stałej sali, która powinna być wietrzona 

przynajmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  Do jednej grupy 

przyporządkowani będą ci sami nauczyciele. 
 

19. Dzieci będą miały stały dostęp do wody. Do picia wody będą 

używane jednorazowe kubeczki.  

 

20. W grupach zajęć opiekuńczo – wychowawczych utworzonych w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 34 w dwóch salach może przebywać po 12 dzieci oraz dwóch opiekunów.  

 

21. Organizacja pracy w trakcie zajęć opiekuńczo - wychowawczych uniemożliwi stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup dzieci . 

22. Rodzice  powinni  wyjaśnić  dziecku,  iż  nie  może  zabierać  z  domu  do  szkoły  

żadnych  przedmiotów  i  zabawek. 

23. Należy  regularnie  przypominać  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny.  

Uświadomić,  iż  dziecko  powinno  unikać  dotykania  oczu,  nosa  

 i  ust,  często  myć  ręce  wodą  z  mydłem,  nie  podawać  ręki  na  powitanie.  Powinno  

się  zwrócić  uwagę  na  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas  kichania  czy  kasłania.  

24. Należy  wyjaśnić  dzieciom,  iż  funkcjonowanie  szkoły  zostało  zmienione   

z  powodu  trwającej  epidemii,  wprowadzono  nowe  zasady,  których  należy   

bezwzględnie  przestrzegać. Należy  przygotować  dzieci  na  kontakt  z  personelem  

odmiennie  ubranym. 



25. Dzieci  wraz  z  nauczycielem  będą  mogły  korzystać  z    placu  zabaw  zgodnie   

       z  ustalonymi  zasadami. 
 

26. Na placu zabaw  może  przebywać  tylko  jeden  oddział,  tak  by  dzieci  poszczególnych  

grup  nie  kontaktowały  się  ze  sobą. 
 

27. Po  każdej  grupie    urządzenia    terenowe    będą    dezynfekowane,   myte    i  

czyszczone.  Jeśli  nie  będzie  takiej  możliwości  urządzenia  terenowe  zostaną               

czasowo  wyłączone  z  użytkowania  i  zabezpieczone  taśmą. 
 

28. Po  powrocie  z  placu zabaw  dzieci  muszą  dokładnie  umyć  ręce. 
 

29. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup  

i dystansu pomiędzy nimi. 
 

30. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie będzie możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 
 

31. Na boisku będą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 
 

32. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 
 

§4 

 

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych 

 

1. Od 18 maja 2020 możliwe jest w szkole prowadzenie zajęć rewalidacyjnych                                                

i rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę 

systemu oświaty i jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny,  

a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci 

 i młodzieży. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy  

są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

4. W miarę możliwości podczas zajęć należy używać osłony ust i nosa. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia                          

i dezynfekcję powierzchni dotykanych przez uczestników. 

6. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę  

z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach. 

7. Zalecana jest praca indywidualna lub w małych grupach o stałym składzie. 

8. Na zajęcia rewalidacyjne uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu społecznego. Mają 

obowiązkowo założone maseczki. 



9. Uczestnicy wchodzą na zajęcia przez szatnię, dezynfekują ręce i przechodzą                                        

do wyznaczonych boksów. 

10. Obowiązkowo zmieniają obuwie i zostawiają okrycie wierzchnie w szatni. Do boksu 

wchodzą pojedynczo. 

11. Po opuszczeniu boksu, wychodzą natychmiast z szatni. Przed przejściem na teren szkoły       

do wyznaczonej sali ponownie dezynfekują ręce. 

12. W tracie zajęć nie chodzą po szkole, nie spożywają napojów, nie jedzą, nie korzystają                       

z telefonów. 

13. Po zajęciu miejsca w ławce uczniowie mogą zdjąć maseczkę, muszą ją schować                                 

do przygotowanego pojemnika. 

14. Pracują na wyznaczonym miejscu, korzystają z własnych przyborów. 

 

 

§5 
 

Zasady organizacji konsultacji przed egzaminem ósmoklasisty 

 

1. Od 25 maja br. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klasy VIII. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.  

3. Rodzice deklarują wcześniej w wyznaczonym terminie udział dziecka w zajęciach – jest                     

to niezbędne ze względów organizacyjnych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

4. Rodzice uczniów uczęszczających na konsultacje wypełniają (przed przyjściem dziecka)                  

i dostarczają do placówki stosowne oświadczenia – zgodę na udział dziecka w zajęciach, 

potwierdzenie stanu zdrowia. 

5. Uczniowie i nauczyciele będą odbywać konsultacje indywidulane oraz grupowe   

wg ustalonego harmonogramu. 

6. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji.  

7. W szkole jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy. Salę należy często 

wietrzyć i dezynfekować powierzchnie używane przez uczestników. 

8. Na konsultacje uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu społecznego. Mają 

obowiązkowo zasłonięte usta i nos. 

9. Uczestnicy konsultacji wchodzą na zajęcia przez szatnię, dezynfekują ręce i przechodzą                 

do wyznaczonych boksów. 

10.  Obowiązkowo zmieniają obuwie i zostawiają okrycie wierzchnie w szatni. Do boksu 

wchodzą pojedynczo. 



11. Po opuszczeniu boksu, wychodzą natychmiast z szatni. Przed przejściem na teren szkoły  

do wyznaczonej sali ponownie dezynfekują ręce. 

12. W tracie zajęć nie chodzą po szkole, nie spożywają napojów, nie jedzą, nie korzystają                        

z telefonów. 

13. Po zajęciu miejsca w ławce uczniowie mogą zdjąć maseczkę, muszą ją schować                                

do przygotowanego pojemnika. 

14. Pracują na wyznaczonym miejscu, korzystają z własnych przyborów. 

 

§6 
 

Obowiązki pracowników w czasie pandemii  COVID-19 

 

1. Pracownicy  szkoły  powinni  zwracać  szczególną  uwagę  na  profilaktykę  zdrowotną  

i  dołożyć  wszelkich  starań,  by  chronić  siebie,  uczniów i  innych  pracowników  przed  

zarażeniem. 

2.  Pracownicy  zostaną  zaopatrzeni  w  środki  ochrony  osobistej  (maseczki,  przyłbice,  

rękawiczki,  fartuchy,  środki  myjące  i  dezynfekujące),  i  są  zobowiązani   

do  korzystania  z  nich,  a  także  bieżącego  zgłaszania  potrzeb  w  tym  zakresie. 

3. Maseczki winny być używane  w  kontaktach  z  rodzicami  z  zachowaniem  

odpowiedniej  odległości (2 m) oraz  w  kontaktach  z  osobami  z  zewnątrz. Podczas  

wykonywania  czynności  służbowych  maseczkę  można  zdjąć,  nie  ma  obowiązku  

zakrywania ust   

4. i  nosa.  Nie  ma  jednak  przeszkód,  aby  korzystać  z  takiej  formy  zabezpieczenia  jeśli  

pracownik  ma  taką  potrzebę. 

5. Zużyty  sprzęt  ochrony  osobistej  (jednorazowy:  maseczki,  rękawiczki)  zdejmowany   

z  zachowaniem  ostrożności  należy  wyrzucić  do  przygotowanego  specjalnie  do  tego  

celu  pojemnika-kosza  wyposażonego  w  worek. 

6. Pojemnik  ze  zużytym  sprzętem  ochrony  osobistej  należy  opróżniać  po  zakończeniu  

pracy  szkoły  każdego  dnia  do  śmietnika. 

7. Jeśli  w/w odpady  pochodzą  od osób  z  podejrzeniem  zarażenia  COVID-19 należy 

spakować je do  worka  foliowego  i  przekazać  do  utylizacji. Utylizację  zapewni  firma  

zajmująca  się  wywozem  nieczystości  z  posesji  szkoły. 

8. Środki  ochrony  osobistej  wielokrotnego  użytku  jak: przyłbice,  fartuchy  wodoodporne, 

inne  należy  dezynfekować  zgodnie  z  zaleceniem  producenta,  maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w  temperaturze  co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

9. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  dyrektora  szkoły   

o  zdarzeniach  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  uczniów  oraz  

pracowników  w  zakresie  szerzenia  się  COVID-19. 

10.  Zaleca  się: 



• utrzymywanie  ciągów  komunikacyjnych  w  czystości (podłóg szatni   

i  korytarzy) - mycie  2  razy  dziennie  lub  w  razie  potrzeby, 

• dezynfekcja  powierzchni  dotykowych:  poręcze,  klamki,  wyłączniki – 4  

razy  w  ciągu  dnia  lub  w  razie  potrzeby, 

•  dezynfekcja  sprzętu  i  powierzchni  płaskich  w  tym  blatów,  poręczy  

krzeseł  przynajmniej  4  razy  dziennie  lub  w  razie  potrzeby, 

• dezynfekcja  toalet – 1  raz  na  godzinę, 

• dezynfekcja  urządzeń  terenowych – po  każdej  grupie korzystających, 

11. Każda osoba sprzątająca  odpowiedzialna za utrzymanie  czystości  danych  pomieszczeń  

będzie  codziennie  wypełniać  kartę  monitoringu  wykonywanych  prac  porządkowo – 

dezynfekcyjnych  poprzez  zaznaczenie  godziny wykonywania  danej  czynności i 

potwierdzenie wykonywanej czynności podpisem. 

12. Przeprowadzając  dezynfekcję,  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta  

znajdujących  się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Bardzo  ważne  jest  ścisłe  

przestrzeganie  czasu  niezbędnego  do  wywietrzenia  dezynfekowanych  pomieszczeń  i  

przedmiotów,  tak  aby  dzieci  nie  były   narażone  na  wdychanie  oparów  środków  

służących  do  dezynfekcji. 

13. Do  obowiązków  personelu  obsługi  należy  także:  

o sprawdzanie  poziomu  płynów  do  dezynfekcji  rąk  mieszczącego  się  przy  

wejściach  do  szkoły  i  bieżące  uzupełnianie,   

o sprawdzanie  ilości  rękawiczek  jednorazowego  użytku  i  bieżące   

uzupełnianie,   

o napełnianie  i  uzupełnianie  podajników  i  dozowników,  a także  ich  mycie   

i  dezynfekowanie,   

o wymiana  worków  w  koszach  na  śmieci,  opróżnianie  koszy  oraz  ich  

mycie  i  dezynfekcja. 

14. Zaleca  się  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  

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

 

§ 7 

Zasady  funkcjonowania  kuchni 

 

1. Personel  kuchenny    musi    przestrzegać     zasad  szczególnej  ostrożności   

w  zakresie  zabezpieczenia  epidemiologicznego: 

-  nie  kontaktować  się  z  innymi pracownikami  oraz  dziećmi, 

-  zachować  odległość  stanowisk  pracy, 



-  stosować  środki  ochrony  osobistej. 

2. Szczególną  uwagę  należy  zwracać  na  utrzymanie  wysokiej  higieny.  

3. Przygotowywanie  posiłków  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  zasad  

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych,  reżimów  zalecanych w okresie  epidemii. 

4. Należy  bezwzględnie  dbać  o  czystość i  dezynfekcję  pomieszczeń  kuchennych,  myć   

i  dezynfekować  stanowiska  pracy,  czyścić blaty,  opakowania  produktów,  sprzęt  

kuchenny. 

5. Pracownicy  kuchni  w  sposób  szczególny  muszą  dbać  o  właściwą  higienę  rąk  

poprzez  mycie  i  dezynfekcję: 

• przed  rozpoczęciem  pracy, 

• przed  kontaktem  z  żywnością,  która  jest  przeznaczona  do  bezpośredniego  

spożycia, 

• po  obróbce  lub  kontakcie  z  żywnością  surową,  nieprzetworzoną, 

• po  zajmowaniu  się  odpadami,  śmieciami, 

• po  zakończeniu  procedur  czyszczenia,  dezynfekcji, 

• po  skorzystaniu  z  toalety, 

• po  kaszlu,  kichaniu,  wydmuchiwaniu  nosa, 

• po  jedzeniu,  piciu. 

6. Przygotowane  posiłki  należy  umieścić  na  wózku  kelnerskim i  wystawić  przed  drzwi,  

skąd   zabierze  je  nauczyciel  i  rozda je dzieciom. 

7. Naczynia  po  posiłkach  będą  zawiezione do zmywalni,  a  pracownik  kuchni  zajmie  

się  ich  myciem.  

8.  Myć  należy w  zmywarce  z  funkcją  wyparzania  w  temperaturze   

co najmniej 60 stopni  z  wykorzystaniem  środków  myjących. 

9. Dzieci  będą  miały  zapewnioną  wodę  pitną  w  dystrybutorach,  ale  nie  mogą  

samodzielnie z  niego  korzystać.  Obsługiwać  dystrybutor  może  tylko  nauczyciel. 

 

§ 8 

Zasady dostarczania  towaru 

 

1. Dostawcy  towarów  powinni  być zaopatrzeni  w maseczki,  rękawiczki    

i inne środki ochrony osobistej. 

2. Przywożony towar – produkty spożywcze musza być bezwzględnie opakowane  

i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 



3. Towar dostawcy wystawiają na rampę przed wejściem do szkoły od strony magazynów 

kuchennych. 

4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się   

w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu. 

5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik 

mógł odebrać  towar. 

6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

z pracownikami, w razie potrzeby zalecany  jest  kontakt telefoniczny  lub  mailowy. 

 

§ 9 

Postępowanie  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia u pracownika szkoły 

 

1. Pracownik  przebywający  w  domu,  w razie  wystąpienia  niepokojących  objawów  nie  

powinien  przychodzić  do  pracy.  Musi  pozostać  w  domu,  powiadomić  dyrektora  

i  skontaktować  się  ze  stacją  sanitarno – epidemiologiczną,  oddziałem  zakaźnym  

szpitala,  a  w  razie  pogarszającego  się  stanu  zdrowia zadzwonić  na  pogotowie  pod  

numer  999  lub 112. 

2. W  przypadku  pojawienia  się  osoby  chorej  (dziecka  lub  pracownika)  funkcję  izolatki 

(sala 002)  pełnić  będzie  niewykorzystywana  sala  odpowiednio  wyposażona. 

3. W  pomieszczeniu  pełniącym  rolę  izolatorium  nie  mogą  przebywać  inne  osoby. 

4. Pracownik – osoba  dorosła  z  podejrzeniem  zachorowania,  o  ile  jej  stan  zdrowia  na  

to  pozwoli  będzie  przebywać  w  wyznaczonym  pomieszczeniu sam  do  czasu  

przybycia  odpowiednich  służb. Należy  wtedy  bezwzględnie  zachować zasady  izolacji. 

5. Jeśli pracownik będzie miał niepokojące objawy,  które  pojawią  się  podczas  pracy   

w  szkole, natychmiast  powiadamia  dyrektora  i  izoluję  się  od  wszystkich  osób   

w  wyznaczonym  pomieszczeniu - w tzw. izolatorium.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek; 



8. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Należy powiadomić 

najbliższą stację sanitarno -epidemiologiczną i  stosować się do ich wytycznych  

9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.   

10. O  zaistniałym  przypadku choroby  lub  podejrzenia  zarażenia  należy  powiadomić  

wszystkich  pracowników. 

11. W przypadku pozyskania informacji, że pracownik miał bliski kontakt z osobą chorującą 

na COVID – 19 należy niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę oraz zgłosić ten 

fakt do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

 

 

 

§ 10 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku zachorowania pracownika 

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala  

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden 

dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 

 

 

 
 


