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1. Cele procedury. 

 
• ustalenie zasad postępowania w szkole podstawowej w czasie epidemii COVID – 19 
• zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym  

w szkole podstawowej, 
• zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby 

COVID-19  
 
2. Definicja przedmiotu procedury. 

 
Przedmiotem procedury są: 

• organizacja pracy szkoły podstawowej – godziny pracy szkoły podstawowej, 
tworzenie grup międzyklasowych, powierzanie grupy międzyklasowej opiece 
nauczycieli świetlicy lub nauczyciela etyki 

• zakres dostosowania funkcjonowania szkoły podstawowej do obowiązujących 
wymagań 

• zasady postępowania przy przyprowadzaniu dzieci do szkoły podstawowej 
• zasady postępowania przy odbieraniu dzieci ze szkoły podstawowej 
• sposób komunikowania się  
• organizacja żywienia dzieci i pracowników w szkole podstawowej z zachowaniem 

reżimu sanitarnego  
• określenie zadań nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru 

sanitarnego 
 
3. Kogo dotyczy procedura ? 

 
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i pracownicy szkoły podstawowej oraz 
dyrektor, wicedyrektor szkoły podstawowej. 

 
4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 
 
• Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny; zapewnia 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracowników, odpowiada za 
organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN  
i organu prowadzącego; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa. 

• Pracownicy  – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych  
z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej 
procedury; przestrzegania odizolowania danego oddziału od pozostałych  
i przestrzegania zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego 
przemieszczania się w części przeznaczonej do funkcjonowania szkoły, 

• Rodzice – są zobowiązani do: 
- ścisłego przestrzegania niniejszej procedury;  
- osłaniania nosa i ust (maseczka, przyłbica lub osłona innego rodzaju) podczas 
przemieszczania się w przestrzeni wspólnej w budynku szkoły  
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- prowadzenia wnikliwej obserwacji dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów 
zakażenia koronawirusem;  
- przekazywania dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły podstawowej  istotnych 
informacji o stanie zdrowia dziecka;  
- zaopatrzenia dziecka w indywidualną ochronę nosa i ust (maseczka, przyłbica, itp.), 
której uczeń będzie używał podczas przerw śródlekcyjnych, zawsze, gdy nie będzie 
mógł zachować wymaganego dystansu 1,5 m. (nie dotyczy zajęć lekcyjnych);  
- nieprzyprowadzanie do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie  lub w izolacji;  
- wyjaśnienie swojemu dziecku sytuacji dotyczącej konieczności respektowania 
ustalonych procedur;  
- kontaktowania się z nauczycielem z zachowaniem odległości 1,5 (stojąc w specjalnie 
wyznaczonej strefie dla rodzica oznaczonej czerwoną linią);  
- przypominania dziecku o podstawowych zasad higieny. 

• Uczniowie są zobowiązani do: 
- mycia rąk po każdym wejściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed i po 
spożyciu posiłku,  
- noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej (korytarze, klatka schodowa, autokar), 
osłanianie nosa i ust w sali lekcyjnej należy do indywidualnej decyzji ucznia, a nie jest 
wymagane niniejszą procedurą 
- sygnalizowanie złego samopoczucia nauczycielowi 
 

5. Opis pracy. 
 
Zakres dostosowania szkoły podstawowej  do obowiązujących wymagań 
 
5.1. Zastosowane zasady bezpieczeństwa i higieny: 

a) Ograniczenie do minimum przebywania w szkole podstawowej osób z zewnątrz, 
b) Umieszczenie płynów dezynfekujących przy wejściach do budynku, 
c) Wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, 
d) Wyposażenie łazienek uczniów w mydło (pH 5,5-7), papier toaletowy, ręczniki 

papierowe (podobnie jak do tej pory) 
e) Usunięcie pomocy dydaktycznych i zabawek trudnych lub niemożliwych do 

dezynfekcji, 
f) Utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie  

i dezynfekowanie powierzchni dotykowych i płaskich  podłóg, poręczy, klawiatur, 
telefonów, klawiatury wideodomofonu, klamek, włączników, blatów stołów i szafek, 
krzeseł, itd. 

g) Zmiana organizacji pracy dla uczniów klas I – III – praca bezdzwonkowa  
i zróżnicowanie godzin pobytu w szkole. Nauczyciel jest zobowiązany do 
organizowania przerw dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. 

h) Uczniowie klas I – III będą przebywać w jednej przypisanej dla danego oddziału sali 
za wyjątkiem realizacji zajęć z informatyki oraz zajęć z wychowania fizycznego.  

i) Ograniczenie do minimum zmiany pomieszczeń klasowych przez uczniów  
klas IV-VIII.  

j) Codzienne dezynfekowanie urządzeń znajdujących  się na placu zabaw oraz na boisku 
szkolnym, 
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k) Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć, 
l) Dezynfekowanie stanowisk nauczycieli w poszczególnych salach lekcyjnych w czasie 

przerwy śródlekcyjnej oraz dezynfekowanie całych sal po zakończeniu zajęć w danym 
dniu, 

m) Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych  

n) Wydanie pracownikom ustnego zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, 
nieuzasadnionego przemieszczania się po budynku szkoły, 

o) Wydanie pracownikom ustnego nakazu noszenia maseczek, przyłbic lub innego 
rodzaju osłon nosa i ust przez pracowników (nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi) przemieszczających się w przestrzeni wspólnej, 

p) Osłanianie nosa i ust podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela oraz wykonywania 
obowiązków przez pracownika administracji (stanowiska biurowe) należy do 
indywidualnej decyzji pracownika, a nie jest wymagane niniejszą procedurą. 

a) Wydanie rodzicom i osobom postronnym ustnego nakazu noszenia maseczek, przyłbic 
lub innego rodzaju osłon  na terenie budynku w przestrzeni wspólnej. 
 

 
Przyprowadzanie dziecka do szkoły podstawowej 

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, 

2. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przyjmujący dziecko  
zauważył niepokojące objawy, 

3. Uczeń przychodzi z własnymi przyborami i podręcznikami do szkoły. 
4. Podczas pobytu w szkole podręczniki i przybory ucznia znajdują się na ławce,  

w tornistrze/plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się swoimi 
przyborami, podręcznikami. 

5. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 
6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci wg zasady: 1 

rodzic/ opiekun prawny – jedno dziecko/dzieci oraz z zachowaniem dystansu od 
kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m  

7. Rodzice/prawni opiekunowie ograniczają pobyt na terenie szkoły do minimum, 
8. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów: przy pierwszym 

przyjściu dziecka do szkoły i przy każdej zmianie.  
9. Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do szkoły – Rodzicu: 

a) Musisz mieć zasłonięte usta i nos poprzez nałożenie maseczki, przyłbicy lub 
innej osłony. 

b) Wejdź do budynku z przodu szkoły lub z tyłu szkoły. Zdezynfekuj ręce płynem 
znajdującym się w budynku, 

c) Wejdź z dzieckiem do szkoły i skieruj się  do wskazanej szatni, 
d) W szatni należy unikać wszelkich form kontaktu z innymi rodzicami/prawnymi 

opiekunami dzieci, dokonać niezbędnych czynności i opuścić szatnię aby dać 
możliwość innym osobom skorzystania z niej (dotyczy klas I i „O”), 

e) W szatni należy zachować dystans od kolejnego rodzica/ opiekuna prawnego z 
dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m 
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f) W przypadku dużej ilości osób w szatni należy szatnię opuścić i stanąć przed 

drzwiami szatni w wyznaczonym miejscu (czerwona taśma) i poczekać na swoją 
kolej, 

g) Przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do szkoły, rodzic podpisuje zgodę na 
ewentualne zmierzenie temperatury dziecku, ale tylko w sytuacji, kiedy zgłosi 
ono złe samopoczucie lub kiedy pracownik uzna, że dziecko może mieć 
temperaturę. Pracownik zmierzy dziecku temperaturę przy użyciu 
bezdotykowego termometru: 
− wyniki pomiarów nie będą nigdzie odnotowywane ani gromadzone 
− jeśli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (powyżej 37,5°) rodzic 

zostanie natychmiast powiadomiony i będziecie  zobligowany do odebrania 
dziecka ze szkoły i zabrania go do domu 

h) W klasach Ii „O” nauczyciel dyżurujący lub pracownik świetlicy przejmuje 
dziecko (po krótkim pożegnaniu) unikając wszelkich form kontaktu fizycznego, 
tj. podawanie ręki, itp., rodzic w tym czasie pozostaje w bezpiecznej odległości 
(czerwona  linia), a następnie udaje się niezwłocznie bezpośrednio do wyjścia z 
budynku szkoły.  

i) Uczniowie klas II – VIII poruszają się po budynku samodzielnie, po dokonaniu 
czynności samoobsługowych w szatni i w łazience udają się pod swoją salę 
lekcyjną. 

j) W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy  
z nauczycielem i napotkanymi, innymi rodzicami, sprawnie wykonywać 
czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym oczekującym na wejście do 
szatni (dot. klas I- „O”) 

 
 
Odbieranie dziecka ze szkoły 
 

1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16.30. 
2. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka ze szkoły. Tylko jedna osoba dorosła 

wchodzi do szkoły po dziecko/dzieci, jeśli przychodzicie Państwo we dwoje, jedna 
osoba pozostaje na zewnątrz – Rodzicu: 

a) Musisz mieć zasłonięte usta i nos poprzez nałożenie maseczki, przyłbicy lub 
innej osłony. 

b) Zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się w budynku, 
c) Wejdź do szkoły i skieruj się  do  świetlicy, Poproś o wydanie dziecka, 
d) Udaj się z dzieckiem do wskazanej szatni, 
e) W szatni unikaj wszelkich form kontaktu z innymi rodzicami/prawnymi 

opiekunami dzieci, dokonaj niezbędnych czynności i opuść szatnię aby dać 
możliwość innym osobom skorzystania z niej (dotyczy klas I-„O”), 

f) W szatni należy zachować dystans od kolejnego rodzica/ opiekuna prawnego  
z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m 

g) W przypadku dużej ilości osób w szatni należy szatnię opuścić i stanąć przed 
drzwiami szatni w wyznaczonym miejscu (czerwona taśma) i poczekać na swoją 
kolej, 

h) Po ubraniu się przez dziecko i wyjściu z szatni, niezwłocznie opuść budynek 
szkoły. 
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Sposób komunikowania się 
 

1. Zalecany kontakt z dyrektorem, wicedyrektorem szkoły i nauczycielami: 
a) za pomocą dziennika elektronicznego 
b) mailowo: sekretariat.pg@poczta.onet.pl 
c) telefonicznie: 68/321-36-44 
d) bezpośrednio za pomocą wideodomofonu znajdującego się przy wejściach 
głównych do budynku  A  

2. Rodzice mogą poprosić o osobistą rozmowę z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, 
która odbywa się na określonych zasadach (wyznaczone miejsce, określona godzina), 

3. Osobiste rozmowy z nauczycielami będą możliwe podczas zebrań i konsultacji, 
których terminy będą określane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. 

4. Sposób komunikowania się ze specjalistami określa Procedura organizowania zajęć 
specjalistycznych przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą 
COVID-19. 

5. W wyjątkowych sytuacjach rodzic/prawny opiekun może poprosić o rozmowę  
z nauczycielem z zachowaniem dystansu 1,5m  

 
 
Organizacja żywienia dzieci i pracowników w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego  

 
A. Organizacja posiłków w stołówce 

 
1. Pracownicy kuchni nie mają styczności z dziećmi, nauczycielami oraz personelem 

obsługowym (sprzątaczka, woźny). 
2. Wyżywienie w szkole składa się z jednego posiłku – obiad.  
3. Obiady wydawane są w stołówce wg ustalonego harmonogramu, w czasie przerw 

obiadowych. 
4. Za przygotowanie stołówki odpowiadają pracownicy kuchni, którzy:  

a) nakrywają do stołów ustawiając  
b) wydają posiłek w  okienku podawczym. 

5. Na stołach w stołówce nie mogą znajdować się serwetki, cukier, itp. 
6. Po każdym wydaniu danej transzy obiadów, pracownicy kuchni dezynfekują blaty 

stołów i krzesła, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. Podłogę w stołówce 
myje sprzątaczka odpowiedzialna za ten rewir. 

 
B. Organizacja posiłków w salach zajęć: 

 
1. Na czas wyłączenia z użytku znajdujących się na korytarzach poidełek, uczniowie 

przychodzą do szkoły zaopatrzeni w wodę lub inne napoje we własnym zakresie. 
2. Uczniowie mogą przynosić ze sobą jedzenie. Zaleca się, aby każda porcja posiłku była 

w  jednorazowym opakowaniu, które po zjedzonym posiłku będzie można wyrzucić 
do kosza . Uczniowie mogą spożywać posiłki w postaci śniadania, II śniadania w sali 
lekcyjnej z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

3. Przed każdym posiłkiem należy umyć ręce, po skończonym posiłku należy tę 
czynność powtórzyć.  
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Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego: 
 

1. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami danej klasy przydziela się 
dodatkowe zadania na czas obowiązywania procedury: 

a) Wyjaśnianie uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole  
i celu ich wprowadzenia 

b) Zawarcie ustnych umów z uczniami i ich konsekwentne respektowanie  
c) Organizowanie zajęć dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawczych  w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo uczniom i sobie w tym: 
− nie podawanie ręki na powitanie  
− częste i regularne mycie rąk przez uczniów,  
− wzmożenie kontroli mycia rąk przez uczniów po skorzystaniu z toalety, przed  

i posiłku, po powrocie z zewnątrz;  
− dawanie przykładu swoją osobą,  
− zwracanie uwagi na nie dotykanie przez uczniów oczu, nosa i ust,  
− uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady 

zasłaniania twarzy łokciem  lub  chusteczką) 
− prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych przy otwartych oknach, 
− korzystanie z szatni w jednym czasie przez jedną klasę, 
− korzystanie z placu zabaw  i boiska wg ustalonego harmonogramu, 
− unikanie organizowania większych skupisk uczniów. 

d) W przypadku zauważenia  niepokojących objawów u ucznia, nauczyciel 
niezwłocznie informuje sekretariat o konieczności pomiaru temperatury. Jeśli 
jest to dzień dyżuru pielęgniarki, to ona, po zawiadomieniu przez sekretarza 
szkoły, odpowiada za dalsze postępowanie z uczniem. W przypadku, 
utrzymującej się temperatury wyższej niż 37,5oC pielęgniarka, a w razie jej 
nieobecności nauczyciel lub sekretarz szkoły, zawiadamiają rodzica  
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

e) Kontrolowanie wykonywania przez personel obsługi zadań związanych  
z myciem i dezynfekcją sprzętu, zabawek i wykorzystywanych pomocy w sali. 

f) Usuwanie przedmiotów  i sprzętów, których wg nauczyciela nie można 
skutecznie zdezynfekować. 

2. Personel obsługi szkoły wykonuje dodatkowe obowiązki:  
a) Mycie i dezynfekowanie sprzętu, pomocy, zabawek, powierzchni dotykowych  

i powierzchni płaskich w sali i przydzielonym rewirze, zgodnie z ustaloną  
w harmonogramie częstotliwością oraz systematyczne prowadzenie rejestru 
tych czynności, 

b) Co najmniej raz na godzinę wietrzenie sal lekcyjnych (przerwy śródlekcyjne) 
oraz przestrzeni wspólnych (korytarze i klatka schodowa).  

 
3. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej 

wykonanie. 
• Rejestr czynności mycia i dezynfekowania 

 
4. Tryb dokonywania zmian w procedurze. 

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub 
zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, sanepidu, organu 
prowadzącego. 
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    Procedura wchodzi w życie 01.09.2021 r.  
 
 

Przemysław Grabiec  
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 6  

 
 

        
 
 
 


