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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE 

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Wariant A) 

 

Podstawa prawna: 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 493, poz. 530, 

poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 1394) w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

− Wytyczne MEN, MSZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.  

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły 

w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły 

podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od momentu do przybycia 

uczniów do szkoły i rozejścia się do domów po zajęciach 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi 

szkoły 

 ZADANIA 

 

Organ prowadzący szkołę 

1. Wspiera dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych. 

2. Wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik    

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

3. Obliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

4. Zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 

5. W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

6.  Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia. 

7.  Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności 

nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

8. Może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności 

komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu. 

 

Dyrektor 

1. Dyrektor szkoły opracowuje procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,  

z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych 

oraz aktualne przepisy prawa. 
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2. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły (zapewnienie takiej organizacji pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci), monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19. 

3. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba  

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły, ogranicza przebywanie osób 

trzecich do niezbędnego minimum. 

4. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

5. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji 

rąk.  

6. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów  

 zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji 

dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

7. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, 

uchwytów,  poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

8. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw / szkolnym boisku. 

9. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

10. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk 

na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

11. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu 

prowadzącego - 94 373 68 10, kuratora oświaty - 91 442 75 00, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej - 94 374 05 59, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

12. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

13. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

14. Dyrektor zapewnia minimum jeden termometr bezdotykowy na szkołę - dezynfekcja po każdej 

grupie.  

15. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia 

stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

17. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących 

objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy  

i powiadomi  właściwą miejscowo Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, służby medyczne oraz 

organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. 

Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

18. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

19. Dyrektor ustala zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 

uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

https://www.google.com/search?q=sanepid+szczecinek&rlz=1C1CHBD_plPL894PL894&oq=sanepid+szczecinek&aqs=chrome..69i57j0l4.5249j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Rodzice /prawni opiekunowie 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących  

w szkole procedur postępowania obowiązujących w szkole, przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

2.  W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i posyłania do szkoły ucznia 

zdrowego – bez objawów chorobowych.  

4. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są mierzyć dziecku temperaturę przed posłaniem do 

szkoły. 

5. Uczniowie klasy pierwszej wchodzą do budynku szkoły od strony sali gimnastycznej, uczniowie 

klas II – VIII do budynku szkoły od głównym wejściem. 

6. Rodzice /prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do 

szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Rodzice /prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania uczniowi  

o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez 

ucznia twarzy podczas kichania czy kasłania. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny 

zalecanych w okresie pandemii koronawirusa, COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez 

obserwację dobrego przykładu. 

11. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. 

 

 Uczeń 

1. Uczeń, który jest chory lub ktoś z jego domowników przebywa na kwarantannie lub  

w izolacji, nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

2. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Przybory i podręczniki  

dziecka w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym lub w szafce. Uczniowie nie powinni  

wymieniać się przyborami między sobą. 

3. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są zachować dystans społeczny, przed 

wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce. 

4.  Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje 

ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust, zwraca uwagę 

na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Uczeń korzysta z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (bezwzględnie    

zmienia obuwie, które umieszcza w swoim worku). 

6. Uczeń unika większych skupisk, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
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Nauczyciele 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece 

uczniów. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu 

minimalnie 1, 5 m. 

4. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku  

z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

5. Nauczyciel dba o to, aby przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce 

 i zabawki zdezynfekowano. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej.  

8. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez 

uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, 

przypomina i daje przykład. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych 

grupach w ustalonych, stałych porach. 

10. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

11. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku/placu zabaw przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających, zmianowości grup.  

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 

14. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu. 

15. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną naukę uczniów w sali, o zachowanie 

pomiędzy nimi odległości około 1, 5 metra. 

16. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. 

17. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole. 

18. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy nauczyciel musi 

wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), odpowiednio 

zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć 

do minimum. 
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19. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad uczniem, należy 

powierzyć je opiece osobie wyznaczonej, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć 

fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. 

Opiekę tę należy ograniczyć do minimum. 

20. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów w grupie bez opieki, wówczas, gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora. 

21. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie 

muszą zakrywać ust i nosa. 

 

 

Pracownicy obsługi 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy 

ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru. 

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego 

minimum 1, 5 m w każdej przestrzeni szkoły. 

3. Pracownicy obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do 

budynku szkoły. 

4. Pracownicy obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych (ewentualnie przyłbic).  

5. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania sprzętów po każdym użyciu przez 

ucznia (chyba, że jest tyle sprzętów, że  każdy uczeń używa innego). 

6. Konserwator ma obowiązek codziennie rano czyścic płynem dezynfekującym sprzęt na placu 

zabaw.  Po każdorazowym korzystaniu z placu przez grupę/klasę zobowiązany jest do 

dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu/ przyborów sportowych.  

7. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak, aby 

nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

9. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

 


