
Załącznik do zarządzenia nr 8/2020/21 

Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 

 w okresie zagrożenia epidemicznego 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

I Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 

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 lub w izolacji. 

2. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum. 

3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.  

4. Uczniowie wchodzący do szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni 

wspólnej i szatni. 

5. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m, 

3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,  

4. 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). 

5. opiekun dzieci dojeżdżających wprowadza uczniów do szatni i przebywa z 

nimi do momentu zdjęcia okryć wierzchnich, zmiany obuwia. 

6. Rodzice uczniów klasy I w ciągu 2 tygodni od momentu rozpoczęcia roku szkolnego 

mają możliwość wejścia z dzieckiem do szatni, zachowując wszelkie środki  

ostrożności( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans 

społeczny). 

7. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  umożliwia się skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

8. Przy wejściu do budynku szkoły  zamieszcza się informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

9. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  

II Procedura organizacji zajęć lekcyjnych 

1. Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej 

stałej sali. 

2. Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

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



4. 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. 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

6. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.  

7. Podczas korzystania z sali komputerowej uczniowie zobowiązani są do zakładania 

jednorazowych rękawiczek. 

8. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły. 

9. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych w klasach I- III nauczyciel odprowadza 

uczniów do szatni i przekazuje rodzicom/ opiekunom lub wyznaczonemu przez 

Dyrektora pracownikowi szkoły, który odprowadza dzieci do autobusu lub świetlicy 

szkolnej. 

10. Rezygnuje się z teatrzyków, warsztatów z udziałem rodziców i innych dodatkowych 

atrakcji wymagających obecności osób spoza placówki. 

11. Na czas trwania epidemii rezygnuje się z organizowania uroczystości o charakterze 

ogólnoszkolnym na rzecz uroczystości klasowych.  

12.  Osobisty kontakt rodziców z nauczycielami ograniczamy do minimum. Istotne 

informacje będą przekazywane w ustalony z wychowawcą sposób. 

III Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych 

1. Do przedszkola będą wpuszczane bezwzględnie tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

przeziębienia np. kataru i kaszlu. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

3. Rodzice wchodząc do szkoły bezwzględnie muszą dezynfekować ręce lub nosić 

rękawiczki (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy każdym wejściu w 

widocznym miejscu). Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust 

maseczką/przyłbicą.  

4. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo wyklucza się dojazdy dzieci autobusami. 

Rodzice osobiście przyprowadzają/odbierają dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby (prosimy                                              

o nieprzyprowadzanie rodzeństwa naszych przedszkolaków). Jedynie rodzic  

i dziecko.   

6. Dzieci z oddziałów przedszkolnych nie korzystają ze świetlicy szkolnej /do czasu 

ustania epidemii/. 

7. W celu uniknięcia zbiorowisk na szkolnym korytarzu wyznacza się 3 odrębne 

wejścia/wyjścia: 

-  nr 1 /od strony boiska/ - dla grupy 3,4-latków, 

-  nr 2 /główne od strony ulicy/- dla grupy 5-latków, 

- nr 3 /od strony ulicy bezpośrednio do szatni/ dla grupy 6-latków. 



8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników, innych dzieci oraz ich rodziców. Jeżeli nie jest możliwe 

zachowanie dystansu społecznego, rodzic z dzieckiem czeka przed wejściem do 

budynku z zachowaniem dystansu społecznego. 

9. Rodzice nie wchodzą do sal przedszkolnych. Starsze dzieci zachęca się do 

samodzielnego przemieszczenia się z szatni do swojego wychowawcy pod nadzorem 

rodzica. 

10. Do poszczególnych grup są przypisane stałe sale oraz określeni wychowawcy. 

11. W salach może przebywać maksymalnie określona liczba dzieci.  

12. Z sal przedszkolnych zostają usunięte pluszowe zabawki  oraz inne przedmioty, których 

nie można zdezynfekować. 

13. Sale będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę.  

14.  Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek i innych przedmiotów. 

15. Dzieci korzystają z własnych przyborów i materiałów, które posiadają w szafce lub 

plecaku. Przedszkolaki nie wymieniają się przyborami. 

16. Kontakt rodziców z wychowawcą ograniczamy do minimum. Wszelkie istotne 

informacje będą rzetelnie przekazywane w ustalony z wychowawcą sposób. 

17. W okresie adaptacyjnym dla grupy 3,4-latków /w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku 

szkolnego/ w wyjątkowych sytuacjach rodzic za zgodą dyrektora może przebywać                                            

w wyznaczonym obszarze, zachowując wszelkie środki ostrożności. 

18. Ograniczamy rozmowy i dyskusje na terenie placówki, aby nie przedłużać czasu 

pozostawiania i odbierania pociech.  

19. Rezygnujemy z teatrzyków, warsztatów z udziałem Rodziców i innych dodatkowych 

atrakcji wymagających obecności osób spoza placówki do czasu ustania epidemii.  

20. Dzieci będą wychodzić na plac zabaw w swoich grupach.  

21. Dzieci nie będą wychodzić na spacery poza teren szkoły. 

22. Grupy nie będą łączyć się podczas spożywania posiłków. 

23. Dzieci i pracownicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po 

przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety. 

 

IV Organizacja pracy świetlicy 

1. Uczniowie  klas I – III po skończonych lekcjach zostają przyprowadzeni do budynku, 

w którym znajduje się świetlica przez wyznaczonego do tej funkcji pracownika. Są to 

dzieci oczekujące na odjazd autobusem lub odebranie ich przez pracujących rodziców, 

prawnych opiekunów. Uczniowie klas IV – VIII przemieszczają się samodzielnie 

między budynkami. Dzieci podczas przemarszu zachowują dystans społeczny.  

2. Dzieci wchodzą w odstępach do budynku, w którym znajduje się świetlica, wejściem 

od strony ulicy. W szatni zdejmują wierzchnie nakrycie i zawieszają je na 

wyznaczonych miejscach. 



3. Następnie w łazienkach myją i dezynfekują ręce, po czym udają się do sali 

świetlicowej, gdzie zajmują wyznaczone miejsca, które umożliwiają zachowanie 

dystansu społecznego. Świetlica w tym momencie przybiera formę sali dydaktycznej. 

4. Wychowawca świetlicy organizuje pracę uczniów, która uwzględnia zachowanie 

dystansu między podopiecznymi oraz ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. 

5. Uczniowie podczas zajęć korzystają z przyborów przyniesionych przez siebie. Nie 

wymieniają się nimi między sobą. Do świetlicy nie zabierają również niepotrzebnych 

przedmiotów, ani zabawek. 

6. Sprzęty w sali są dezynfekowane po opuszczeniu miejsca pracy przez ucznia, a 

klasopracownia jest co godzinę wietrzona, szczególnie przed przyprowadzeniem 

kolejnej grupy wychowanków.  

7. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają z boiska szkolnego i placu zabaw. 

Nauczyciel ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

dziećmi, a użyty sprzęt sportowy po ćwiczeniach podlega dezynfekcji.  

8. Wychowawca w trakcie zajęć przypomina o zasadach higieny: częstym myciu rąk 

szczególnie po wyjściu z toalety i po powrocie z zabaw na świeżym powietrzu. 

Zwraca uwagę dzieci na ochronę ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych,  w tym w szczególności gorączkę, kaszel odizolowuje go 

od innych w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości i niezwłocznie 

powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze 

szkoły. O zaistniałej sytuacji także informuje Dyrektora Szkoły. 

10. Dzieci dojeżdżające, opuszczają świetlicę w maseczkach pod opieką osoby 

wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły. Wychodząc do szatni i przebywając w niej 

zachowują dystans społeczny. Opiekun dba, aby uczniowie podczas przejścia na 

przystanek i oczekiwania na autobus stosowali się do zasad zachowania w przestrzeni 

publicznej. Troszczy się o właściwe korzystanie przez nich ze środków komunikacji 

zbiorowej określone w czasie epidemii. 

11. Rodzice osobiście odbierający dzieci ze świetlicy lub wyznaczeni przez nich na 

kartach zapisu opiekunowie powinni stosować się do obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Wchodząc do wspólnej 

przestrzeni szkoły, muszą zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos, być 

przede wszystkim osobami bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. Odbierając dziecko zachowują, dystans 1,5 m od pracowników szkoły, 

uczniów znajdujących się w świetlicy oraz kolejnego opiekuna, który przyszedł lub 

wychodzi z dzieckiem. 

12. Wszelkie istotne informacje dotyczące dzieci nauczyciel świetlicy przekazuje 

wychowawcom klas, którzy w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami. 

V Organizacja pracy biblioteki 

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustalone są przez Dyrektora szkoły z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów w tym zakresie.  

2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, 

odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym 

czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 



3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans 

przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu 

zachowania wymaganego odstępu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników 

korzystających jednocześnie z biblioteki.  

VI Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

2. W klasach IV- VIII przerwy są organizowane zgodnie z Tygodniowym  Rozkładem 

Zajęć. 

3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w 

czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

4. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

5. Korytarze oraz obszary są podzielone na strefy, w których przebywać w czasie przerw 

mogą jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału, z zastrzeżeniem ust. 7.  

6. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w 

czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami oddziałów 

przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne 

rozprzestrzenianie się wirusa.  

7. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w 

celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania 

dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

8. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.  

9. Strefy dla poszczególnych oddziałów: 

1) Strefa I obejmuje przestrzeń przed salą nr 14, przeznaczona jest dla klasy 2 

2) Strefa II obejmuje przestrzeń przed salą nr 13, przeznaczona jest dla klasy 1 

3) Strefa III obejmuje przestrzeń przed salą nr 12, przeznaczona jest dla klasy 3 

4) Strefa IV obejmuje przestrzeń przed salą nr 11, przeznaczona jest dla klasy 7b 

5) Strefa V obejmuje przestrzeń przed salą nr 4, przeznaczona jest dla klasy 7a 

6) Strefa VI obejmuje przestrzeń przed salą nr 3, przeznaczona jest dla klasy 4 

7) Strefa VII obejmuje przestrzeń przed salą nr 6.3, przeznaczona jest dla klasy 5 

8) Strefa VIII obejmuje przestrzeń przed salą nr 2, przeznaczona jest dla klasy 6 

9) Strefa IX obejmuje przestrzeń przed salą nr 1, przeznaczona jest dla klasy 8. 

VII Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków 

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co 

najmniej 1,5 m.  

3. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

4. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów 

przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości 

ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 

a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków; 

b) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej 

samej grupy. 



5. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do 

przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni stołów, przy których  

spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

6. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel 

sprzątający.  

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

 

VIII Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby 

COVID-19 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. 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. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ucznia umieszcza się w 

odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się Dyrektora i rodziców 

(opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  Na początku roku 

szkolnego rodzice mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu i pisemnego 

wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wystąpienia 

niepojących objawów chorobowych. 

4. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 3 zapewnia min. 2 m odległości od innych 

osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn 

dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz 

izolowani uczniowie. 

5. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie 

objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel 

sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego 

uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi 

uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie 

szkoły. 

7. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-

19, personel sprzątający przeprowadza, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym 

poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w podmiocie procedurami.  

8. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 



IX Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 

1. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 

jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się 

personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 

uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z mydłem znajdują się w 

pomieszczeniach sanitarno- higienicznych. 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref wspólnych. 

4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

5. Prowadzi się monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników, itd.  

6. 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. 

7. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

8. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności 

zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać 

uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.  

 

     Procedury wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły z mocą obowiązującą od 

1.09.2020 r. 

 
 


