
Procedury bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID – 19  

 obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej  

im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

od 1 września 2020 r. 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. 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) 

2. 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 

3. 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.) 

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. 

zm.) 

6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. 

 

CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich 

rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-

19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców 

i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

 

ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się koronawirusa COVID -19 na terenie szkoły. 

 

UCZESTNICY PROCEDURY 

 

I. DYREKTOR SZKOŁY: 

 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne ew. 

przyłbice, płyny dezynfekujące. 

3.  Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych.  

4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

zakładania i ściągania rękawiczek, maski. 



5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19.  

6. Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania 

dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły. 

7. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w 

zestaw ochronny: przyłbica, maski, rękawiczki  i płyn do dezynfekcji. Uwaga! Jeśli 

dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, 

kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na 

wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia. 

8. Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, 

szatni, elementów na boisku szkolnym – ławki, bramki itp. oraz wykorzystywanych 

do zajęć przyborów sportowych.  

9. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy, zabawki pluszowe. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Ogranicza się do minimum wchodzenie do budynku szkoły osób trzecich. W miarę 

możliwości wszelkie sprawy są załatwiane przy wejściu głównym do szkoły z 

zachowaniem co najmniej 1,5 m odległości. Poczta jest odbierana przy drzwiach 

wejściowych. 
3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie używany w przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem i dezynfekowany po każdym użyciu. 
4. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę  na  pomiar 

temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 
5. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji 

epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie 

szkoły. 
6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowanie rąk i instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły powinni zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem. 
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na  kwarantannie lub  w izolacji w warunkach  

domowych, nie wolno przyprowadzać  dziecka  do szkoły. 

8. Na terenie szkoły uczniowie, nauczyciele i pracownicy nie mają obowiązku noszenia 

osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej: korytarze, szatnie, łazienki. 

9. Każda klasa przebywa w wyznaczonej, jednej sali, w której odbywają się kolejne 

lekcje. Uczeń codziennie zajmuje to samo wyznaczone miejsce. 
10. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

11. Zaleca się, aby, o ile to możliwe, większość zajęć odbywało się na świeżym powietrzu 

na terenie przyszkolnym. 

12. Pracownicy obsługi i administracji szkoły zachowują dystans w kontaktach z 

nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5 m. 

13. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II –VIII przyprowadzający/odbierający dzieci 

do/ze szkoły nie wchodzą do budynku. 



14. Rodzice uczniów klasy I, w szczególnych przypadkach, mogą przebywać w szatni ze 

swoim dzieckiem z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i 

nauczycieli, co najmniej 1,5 m. 

15. Jednorazowo w szatni może przebywać 3 rodziców( jedno dziecko – jeden rodzic) 

zabezpieczonych w maseczki ochronne i zachowujących dystans co najmniej 1,5 m 

wobec siebie. 

16. Do boksu jednocześnie może wejść 3 uczniów, którzy po przebraniu się niezwłocznie 

opuszczają szatnię. Wychodząc z szatni dezynfekują lub myją ręce wodą z mydłem. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych wyznaczonych 

salach dydaktycznych, a także na świeżym powietrzu. 

18. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przed świetlicą z zachowaniem dystansu 

społecznego i zasłoniętymi ustami i nosem. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

20. Korzystanie z posiłków będzie się odbywało w trybie zmianowym według ustalonego 

harmonogramu z zachowaniem zasad sanitarno- higienicznych. 

 

 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA ADMINISTRACJI:  

 

1. Dba o higienę rąk, dezynfekuje lub myje ręce wodą z mydłem, nie dotyka okolicy twarzy, 

ust, nosa i oczu.  
2. Używa własnych przyborów piśmienniczych, nie udostępnia ich innym osobom. 

3. Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

4. Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans nie 

mniejszy niż 1,5 m. 

5. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, 

powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.  

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

 

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OBSŁUGI:  

 

1. Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny 1,5 m. 

2. Powierzchnie dotykowe w tym klamki, poręcze regularnie dezynfekuje środkiem 

dezynfekującym lub wodą z detergentem.  

3. Regularnie, co godzinę, wietrzy pomieszczenia, w których przebywa. 

4. Po zakończeniu zajęć w danej sali wietrzy pomieszczenie, dokładnie myje i 

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem ławki i krzesła, 

parapety, podłogi. 

5. Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, a w przypadku ich wejścia na teren placówki 

dopilnowuje, aby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem 

umieszczonym przy wejściu do szkoły. 

6. Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.  

7. Nie zezwala na oczekiwanie rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów w 

korytarzu przy dyżurce, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z 

zachowaniem bezpiecznego dystansu.   
8. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną 

powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu. 



9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 
 

 

V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA:  

 

1. Pracuje według ustalonego planu lekcji realizując zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – 

wychowawcze.  

2. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

Zapoznaje z obowiązującymi procedurami. 

3. Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny co najmniej 1,5 m odległości 

między sobą, nauczycielem, pracownikami obsługi i administracji.  

4. W miarę potrzeby, nie rzadziej niż co godzinę, wietrzy salę lekcyjną. 

5. W miarę możliwości stara się wychodzić z uczniami na świeże powietrze zgodnie z 

przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość. 

6. Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie zdezynfekowali lub umyli dokładnie 

ręce, zachowując bezpieczny dystans.  

7. Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. W miarę potrzeby stosuje maseczkę lub 

przyłbicę. 

8. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły i pozostaje w domu.  

9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

 

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW:  

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.  

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z 

podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.  

3. Nadzorują swoje dziecko, aby nie zabierało do szkoły zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów. 
4.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 

oczu, nosa i ust.  

5. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy  

kasłania.  

6. Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub 

torbę foliową.  

7. Przebywając na terenie szkoły zawsze stosują zakrycie ust i nosa.  

8. Rodzic/opiekun ucznia klasy I może przebywać w szatni ze swoim dzieckiem z 

zachowaniem dystansu społecznego wobec innych dzieci, rodziców i nauczycieli, co 

najmniej 1,5m. Jednorazowo w szatni może przebywać 3 rodziców zabezpieczonych 

w osłonę ust i nosa oraz zachowujących dystans. 

9. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II-VIII przyprowadzający/odbierający dzieci ze 

szkoły oczekują przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego. 



10.  Rodzice i opiekunowie prawni odbierający dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej 

mogą wejść do budynku szkoły z zasłoniętym nosem i ustami oraz po dezynfekcji rąk. 

Czekają przy drzwiach świetlicy i są zobowiązani do zachowania dystansu 

społecznego 1,5m w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich 

rodziców. 

11. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania 

telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.  

 

VII. OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi przyborami, podręcznikami, zeszytami, 

którymi nie mogą wymieniać się między sobą. 

2. Uczniowie zachowują bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przy wejściu do  

budynku szkolnego dezynfekują ręce lub myją wodą z mydłem. 

3. Udają się do szatni i korzystają z niej zgodnie z regulaminem szatni. 

4. Uczniowie do sali lekcyjnej wchodzą pojedynczo, zajmują wyznaczone miejsce. 

Bezwzględnie stosują się do wytycznych nauczyciela. 

5. Uczniowie schodzą na obiad do stołówki według ustalonego harmonogramu, 

korzystając z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. 

6. W szkole uczniowie nie muszą nosić zakrycia ust i nosa, pozostają w bezpiecznej 

odległości 1,5 m od innych uczniów i nauczyciela. 

7. Uczniowie zasłaniają usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu. 

8. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie 

przychodzi do szkoły. Jeśli objawy pojawią się w szkole natychmiast o tym fakcie 

powiadamia nauczyciela. 

9. W przypadku podejrzenia zakażeniem uczeń zostaje odizolowany w sali nr 6 i zostają 

zastosowane wobec niego procedury na wypadek COVID -19.  

 

VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19  ( UCZEŃ): 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do 

pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się niezwłocznie – 

telefonicznie z rodzicem/rodzicami /opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do 

niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, 

Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 

Stację Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 



7. Nauczyciel wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej 

sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i 

dezynfekowana przez pracowników wyposażonych w rękawiczki i fartuch ochronny 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, 

rękawiczki i fartuch ochronny. 

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko ze szkoły. 

10. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji dziecka z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe. 

11. Nauczyciel sporządza listę dzieci i pracowników, z którymi dziecko z objawami 

chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

13. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

 

 
 
IX. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 (PRACOWNIK): 

 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

2. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do 

stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

5. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 



6. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

7. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia. 

  
  

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE: 

 

1. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania. 
2. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i osoby z zewnątrz są zobowiązani do 

jej przestrzegania.  
 


