
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. DH. OLGI MAŁKOWSKIEJ 

W SROMOWCACH WYŻNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

 

CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 na terenie Szkoły 

Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych oraz określenie obowiązków 

i  zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia 

zachorowania lub jego podejrzenia.  

 

ZAKRES PROCEDURY: 

Procedura dotyczy organizacji zajęć, pracy biblioteki szkolnej, świetlicy oraz wytycznych na 

wypadek zagrożenia wirusem COVID-19 na terenie szkoły. Niniejsza procedura dotyczy rodziców 

uczniów klas I-VIII, nauczycieli prowadzących zajęcia oraz pracowników obsługi szkoły.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej. 

2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

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

3. Do szkoły może przychodzić pracownik/uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

4. Na teren szkoły wszyscy pracownicy, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klasy I - III, 

rodzice, petenci wchodzą wejściem głównym. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą wejściem od 

strony boiska sportowego. 

5. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze szkoły powinien być zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony 

na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Opiekunowie odprowadzający/ 

odbierający dziecko mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym: środki ochronne w postaci maseczek oraz 

dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Wszyscy wchodzący na teren budynku szkoły zobowiązani są do: dezynfekcji rąk lub 

stosowania rękawiczek jednorazowych, zasłonięcia ust i nosa, zachowania dystansu 

społecznego min. 1,5 m. 

7. Ogranicza się do koniecznego minimum wejścia osób trzecich. 

8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny (częste mycie rąk  (zawsze po przyjściu 

do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa). 

9. W zależności od warunków pogodowych, uczniowie przerwy spędzają na świeżym powietrzu 

(plac zabaw, boisko sportowe) z zachowaniem dystansu społecznego. 

10. W częściach wspólnych - podczas przerw oraz w pomieszczeniach administracji obowiązują 

maseczki. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

12. Ogranicza się do koniecznego minimum kontakt z uczniami i nauczycielami pracowników 

administracji i obsługi.  

13. W szkole dopuszcza się hybrydowe prowadzenie zajęć. 

14. W czasie trwania pandemii wszyscy nauczyciele przychodzą do pracy pół godziny wcześniej. 

W przypadku nauczycieli dojeżdżających zasady uwzględniane są indywidualnie z dyrektorem. 



2 
 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Dyrektor:  

1) Zapewnił sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, sali gimnastycznej, boiska sportowego oraz sprzętów, 

zabawek znajdujących się w szkole. 

2) Zamieścił przed wejściem na teren szkoły: w przedsionku budynku, na korytarzu oraz przed 

wejściem do szatni szkolnej, podajniki z płynem dezynfekującym oraz instrukcję 

informującą o sposobie jego zastosowania, a w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych 

plakaty z instrukcją mycia rąk. 

3) Wydzielił i wyposażył pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe w termometr, maseczki, rękawiczki, fartuch oraz płyn do dezynfekcji rąk 

(izolatka – gabinet pielęgniarki). 

4) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami i zaleceniami. 

5) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, 

których nie da się skutecznie zdezynfekować. 

6) Informuje organ prowadzący, służby sanitarne o zaistnieniu podejrzenia choroby  

u dziecka/pracownika. 

7) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi kontakt/stykanie się ze sobą poszczególnych 

klas:  

a. Zajęcia rozpoczynają się o różnych porach. 

b. Na korytarzu podczas przerw mogą przebywać max 2 klasy. Uczniowie mogą 

przerwy spędzać w klasie pod opieką nauczyciela. 

c. Klasy przebywają w wyznaczonej, stałej sali (dopuszcza się zmianę sali  na  zajęcia  

z chemii, informatyki, wychowania fizycznego). 

d. Różne godziny przychodzenia/wychodzenia uczniów do/ze szkoły - szatnia.  

8) Zapewnił w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele odległość 

między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m.   

9) Zapoznaje pracowników z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej 

sprawie Zarządzenia dyrektora szkoły. 

2. Osoby sprzątające  

1) W sali gimnastycznej myją detergentem lub dezynfekują (zgodnie z zaleceniami producenta 

znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji) używany sprzęt sportowy oraz 

podłogę i wycierają parapety w miarę możliwości po każdych zajęciach  

2) Myją detergentem lub dezynfekują (zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji) używany sprzęt i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć dydaktycznych. 

3) Wietrzą części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę i w czasie przerw. 

3. Nauczyciele  

1) Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety. 

2) Wietrzą sale, w której sprawują opiekę nad uczniami, co najmniej raz na godzinę, podczas 

przerw. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. 

3) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, jeżeli nie można zachować 

dystansu  nauczyciele rezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

4) Egzekwują zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu. 

5) Koordynują korzystanie przez uczniów z szatni po to, aby uniemożliwić gromadzenie się 

uczniów (w szatni może przebywać tylko 1 klasa). 

6) Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u ich dziecka. 
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7) Wychowawca informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach za 

pośrednictwem e-dziennika. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie 

Zobowiązani są do: 

1) Zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole - potwierdzeniem jest odczytanie 

wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny. 

2) Posyłania/przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną; 

3) Odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do 

izolacji. 

4) Ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły; 

5) Stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły; 

6) Udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka. 

7) Udzielenia wychowawcy aktualnego numeru/numerów telefonu/ów kontaktowych, celem 

przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami i zobowiązuje się do 

niezwłocznego kontaktu ze szkołą, w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez szkołę 

nie mogła być zrealizowana.  

8) Zaopatrzenia dziecka w maseczki do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły. 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz 

wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest– nauczyciel bibliotekarz. W bibliotece 

max. może być 2 czytelników. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien zdezynfekować 

dłonie. 

2. Nauczyciel bibliotekarz zaopatrzony jest w środek do dezynfekcji blatu oraz rąk. 

3. Zwrócone książki są odkładane na okres 2 dni do skrzyni/pudła. Odizolowane egzemplarze 

oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. 

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki. 

5. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do wietrzenia pomieszczenia biblioteki. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali lekcyjnej, a jeżeli warunki pogodowe na 

to pozwalają na świeżym powietrzu. 

2. Uczeń  przed wejściem do sali świetlicowej powinien umyć lub zdezynfekować ręce.  

3. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali.  

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

1. Uczniowie: 

1) W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń jest 

niezwłocznie odizolowany od grupy. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika 

szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa. 

2) Nauczyciel/pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora. 

3) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się telefonicznie  

z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły 

informując o powodach. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka chorego, 

dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby. 

4) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona w przypadku stwierdzenia u dziecka 

koronawirusa, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z klasy  

i informuje o zaistniałej sytuacji.  
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5) Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę stacji sanitarno-epidemiologicznej, organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zaobserwowanych objawach 

chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID-19. Na 

podstawie wytycznych, instrukcji stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję 

odnośnie dalszych działań. 

6) Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana zgodnie  

z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

7) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

8) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

 

2. Pracownicy: 

1) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania  

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

2) Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów do czasu wymycia  

i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik oraz wyznacza 

zastępstwo, jeżeli to był nauczyciel. 

3) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

4) Dyrektor szkoły zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zaobserwowanych objawach chorobowych  

i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID-19. 

5) W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

6) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

7) W przypadku wystąpienia u pracownika objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinien 

on pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności.  

 

 


