
Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia 

koronawirusa SARS-CoV-2  obowiązujące na terenie  

Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach  

 
Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz.871).  

 

Dla rodzica/opiekuna prawnego: 

1. Nie należy posyłać dziecka/podopiecznego do szkoły, gdy osoba z najbliższego otoczenia jest chora 

na COVID-19, wykazuje objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, przebywa na 

kwarantannie/izolacji.  

2. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że dziecko jest zakażone lub wykazuje niepokojące objawy (np. kaszel, 

katar, duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle głowy i klatki piersiowej, wymioty, nudności i inne),  

mimo deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu dziecka do szkoły, musi ono koniecznie 

pozostać w domu.  

3. Rodzic/opiekun prawny powinien: 

a) przekazać Dyrektorowi Szkoły istotne informacje o stanie zdrowia ucznia;  

b) zaopatrzyć ucznia w niezbędne środki ochrony - osłonę ust i nosa podczas drogi do/ze szkoły; 

c) poinstruować ucznia o podstawowych zasadach higieny (myciu rąk, unikaniu kontaktu 

bezpośredniego z innymi osobami, unikaniu dotykania oczu, uszu, ust i nosa);  

d) pozostawić aktualny numer telefonu do kontaktu;  

e) zadeklarować gotowość i sposób odbioru dziecka, także w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem.   

4. Zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III 

(edukacja wczesnoszkolna), konsultacje dla uczniów klasy VIII będą odbywać się  

od dnia 25 maja 2020 r.  

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów, która w uzasadnionych przypadkach może być 

powiększona za zgodą organu prowadzącego o kolejne 2 osoby.  Liczebność grupy może być zależna 

od rodzaju niepełnosprawności uczniów.  

6. Każda grupa uczniów będzie przebywać w tej samej, stałej sali lekcyjnej, w której minimalna 

przestrzeń do zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). W sali odległości 

pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  



11. Jeżeli szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej, to godziny pracy świetlicy będą ustalone na podstawie informacji 

zebranych od rodziców z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.  

12. Szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

13. Uczniowie będą dowożeni do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów dotyczących komunikacji miejskiej. 

 

Dla pracownika/nauczyciela: 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia wszystkim pracownikom szkoły środki ochrony higienicznej, informuje 

o procedurach i zasadach ich przestrzegania.  

2. Do pracy z uczniami Dyrektor Szkoły będzie kierował zwłaszcza nauczycieli, którzy nie ukończyli 

60. roku życia.  

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

4. Nauczyciel tak organizuje pracę z uczniami, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, 

w związku z tym odpowiedzialny jest za:  

a) wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;  

b) ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami i grupami uczniów 

(np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku); 

d) unikanie organizowania większych skupisk uczniów  w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szafek przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć;  

f) organizowanie przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż po 45 min; 

g)  korzystanie z boiska szkolnego oraz pobytu z uczniami na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi;  

h) dopilnowanie, aby uczeń nie przynosił żadnych niepotrzebnych przedmiotów z domu; 

i) wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie 

nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

6. Każda grupa uczniów spędza przerwy pod nadzorem tego samego nauczyciela. 

7. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić Dyrektora Szkoły i rodzica w razie zaobserwowania u ucznia 

kłopotów ze zdrowiem.  

 

 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych miejscach łatwo dostępnych (sekretariat, gabloty na 

każdym piętrze) należy umieścić 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. 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały 

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

Płyn dezynfekcyjny do rąk powinien znajdować się przy wejściu do szkoły.  

3. Dyrektor Szkoły nadzoruje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, pracownicy 

szkoły, rodzice/opiekunowie i inne osoby wchodzące na teren szkoły.   

4. Zaleca się, aby pracownicy szkoły i uczniowie kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną.  

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Do placówki nie powinny przychodzić osoby chore. Dyrektor Szkoły może zlecić wykonanie  

pomiaru temperatury ciała przez dopuszczeniem pracownika do pracy za ich zgodą, a doraźnie można 

dokonać pomiaru u dzieci jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.  

6. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (maseczki, przyłbice).   

7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

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

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet dla pracowników i uczniów szkoły. 

 

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem określa się zasady 

postępowania: 

1. W przypadku zauważenia w domu niepokojących objawów chorobowych u pracownika szkoły lub 

ucznia szkoły nie powinni oni przychodzić do placówki. Koniecznie osoby te powinny pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem Szkoły, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem 

zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku pojawienia się u dziecka lub pracownika nasilonych objawów chorobowych podczas 

pobytu w pracy, w szkole, takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, ból 

głowy, ból w klatce piersiowej i inne bezzwłocznie należy powiadomić Dyrektora Szkoły.  

3. Dyrektor Szkoły przystępuje do realizacji procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem, a w szczególności: 



a) zawiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną/właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i ustala z nim sposób postępowania; 

b) zawiadamia organ prowadzący, rodziców/prawnych opiekunów, a w przypadku pracownika szkoły 

wskazaną przez niego osobę do kontaktu; 

c) nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki; 

d) odpowiada za odsunięcie pracownika od pracy, jego izolację w wyznaczonym do tego miejscu na 

terenie szkoły oraz powiadomienie służb medycznych, a w przypadku ucznia za jego izolację 

w wyznaczonym do tego miejscu na terenie szkoły do czasu odebrania przez rodzica/opiekuna lub 

służby medyczne; 

e) odpowiada za gruntowne sprzątanie miejsc, w których przebywał uczeń lub pracownik szkoły 

(dezynfekcja powierzchni dotykowych – blaty, klawiatury, wyłączniki, krany, pomoce naukowe, 

klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

4. Dyrektor Szkoły sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

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

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

5. Należy stosować się do zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady, a w razie konieczności ustalić i wdrożyć  dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek na terenie szkoły. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących 

przepisów prawa. 
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