
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników 

niepedagogicznych obowiązująca od 1 września 2020 roku 

 

§ 1 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

 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 lub 
w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 
 Wskazane jest codzienne poranne mierzenie temperatury u dziecka przez 

rodziców.  
 Opiekunowie odprowadzający dzieci doprowadzają dziecko na teren 

szkoły w wyznaczone miejsce wchodzenia dziecka do budynku.   
 Do szkoły rodzice wchodzą tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach 

zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i pracowników 

szkoły min. 1,5 m, 
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum. 

 W celu zapewnienia skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia w czasie 
pobytu dziecka w szkole rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów 
ze szkoły lub podanie numeru telefonu osoby pełnoletniej, która będzie 
mogła w ciągu 1 godziny od zgłoszenia odebrać dziecko ze szkoły. 



 Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury 
termometrem  bezdotykowym u ucznia, u którego zostaną zaobserwowane 
objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych. Termometr 
będzie poddawany systematycznej dezynfekcji. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 
taki  zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a jego 
rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Uczniowie w miarę możliwości będą mieli zajęcia w jednej klasie. 
Przemieszczenia do innej sali będą tylko do sali chemicznej (kiedy uczniowie 
wykonują doświadczenia), do sali informatycznej oraz na w-f. 

 Ze względu na unikanie gromadzenia się uczniów rekomenduje się 
zachowanie dystansu pomiędzy uczniami i poszczególnymi klasami.  

 Wszyscy uczniowie podczas wchodzenia do szkoły, wychodzenia na 
przerwę i podczas powrotu z przerwy aż do momentu wejścia do klasy 
i zajęcia miejsca w ławce powinni mieć założone maseczki.  

 Uczniowie klas I-III odbierani są z boiska przez wychowawcę klasy 5 
minut przed rozpoczęciem zajęć: 
- klasa I gromadzi się – przed wejściem głównym z prawej strony,  
- kl. II gromadzi się – przed wejściem głównym z lewej strony,  
- kl. III – przed wejściem bocznym koło boksu na rowery 

 Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły po dzwonku: 
- kl. IV - wejściem głównym z lewej strony 
- kl. V- wejściem głównym z lewej strony z zachowaniem odstępu od 
poprzedniej klasy 
- kl. VI a i b wejściem bocznym koło boksu na rowery, oczekując na 
nauczyciela na holu: kl. VIa po prawej stronie przy małych schodach, kl. 
VIb po lewej stronie przy małych schodach 
- kl. VII - wejściem głównym z prawej strony, oczekuje na nauczyciela 
na parterze obok kl. III 
- kl. VIII- wejściem głównym z prawej strony, z zachowaniem odstępu 
od poprzedniej klasy, gromadzi się przed klasą. 

 
 Po przerwie uczniowie klas IV-V wchodzą wejściem tylnym, kl. VI – 

wejściem bocznym, kl. VII i VIII wejściem głównym z prawej strony  
( najpierw klasa VIII) 



 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów 
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
Uczniowie nie wychodzą na przerwy regulowane dzwonkiem. Nauczyciel 
sam ustala czas wychodzenia na przerwę. Wyjątek stanowią przerwy przed 
ed. informatyczną, j. angielskim i religią. Wówczas uczniowie przebywają na 
przerwie na boisku przed szkołą.   

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub będzie uniemożliwiony 
do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco dezynfekowane. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 
szafce.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

 Sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć należy 
systematycznie czyścić lub dezynfekować.  

 W miarę możliwości uczniowie mogą posiadać własne pisaki do tablic 
suchościeralnych. 

 Uczniowie zobowiązani są posiadać rękawice jednorazowe (głównie na 
zajęcia z informatyki, podczas pracy na tabletach). 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 
przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 
zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 Kurtki pozostawiane będą na wieszakach w klasie, w której uczniowie 
mają lekcje. Z szatni korzystać będzie tylko kl. VIb.  



 Zajęcia świetlicowe przed lekcjami będą odbywać się na boisku szkolnym 
lub w sali gimnastycznej ze zwróceniem uwagi na wyodrębnienie terenu 
i odstępy pomiędzy uczniami klas I-III i IV-VIII.  
Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostają wprowadzone 
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zajęcia 
świetlicowe w trakcie zajęć mogą być prowadzone w wolnej sali lekcyjnej, 
w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub w pomieszczeniu 
świetlicowym  
( w zależności od liczby dzieci). 

 Wszystkie pomieszczenia, w których przebywali uczniowie, po opuszczeniu 
przez nich sali, każdorazowo należy wietrzyć i dezynfekować. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami, a w razie potrzeby zobowiązani są do 
zakładania maseczek. 

 Bibliotekarka ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej 
oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny 
dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem zobowiązani są do 
zakładania maseczeki posiadania legitymacji szkolnej. 
 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 Pracownicy szkoły zobowiązani są dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, 
w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Codziennie odbywał się będzie monitoring codziennych prac porządkowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 



 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty 
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do wyznaczonego 
pojemnika. 

§ 3 

Stołówka 

 
 Przy organizacji wydawania posiłków w szkole powinna być zachowana 

odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Należy zadbać 
o utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce zapewniając prawidłowe 
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 
Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków - w miarę możliwości - 
spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Konieczne jest 
czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  
 

 
 


