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§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz 

rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego 

funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów  uczęszczających do szkoły. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Trzebiczu 

obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa. 

1) za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada 

dyrektor szkoły; 

2) w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej; 

3) szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec 

zmianie za zgodą organu prowadzącego. 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem. 

§2. 

Obowiązki dyrektora placówki 

1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji o liczbie 

uczniów, przebywających w  szkole  i zadeklarowanych godzinach pobytu.  

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

ucznia  lub pracownika.  

6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:  

1 przyłbica lub  maski,  rękawiczki jednorazowe. 
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7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice 

lub maseczki oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych  

w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni. 

9. Dopilnuje, aby w przy wejściach do szkoły umieszczono dozowniki z płynem  do 

dezynfekcji rąk. 

10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.  

§3. 

Obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 

zobowiązany do jej stosowania. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami 

grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń. 

3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich 

obowiązków należy w szczególności: 

1) wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę; 

2) bieżąca dezynfekcja toalet ; 

3) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

4) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł. 

 

§4. 

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów i uczniów 

Do obowiązków uczniów, rodziców, prawnych opiekunów należy w szczególności: 

1) zapoznanie się z niniejszą procedurą  

2) przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia ucznia, 

które są istotne przed przyjściem  do szkoły; 
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3) nieprzychodzenie ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji; 

4) przychodzenie  do szkoły tylko zdrowych uczniów  – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych; 

5) zmierzenie temperatury przed przyjściem do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi 

powyżej 37 ºC, pozostanie w domu. 

6) wyposażenie ucznia w maseczkę jednorazową 

7) regularnie przestrzeganie podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa  

i ust. 

8) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania; 

9) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego; 

10) niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli 

zaistnieje taka konieczność; 

§5. 

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

1. Do szkoły uczęszcza 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. 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.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły (doprowadzają dziecko do 

furtki) . 

5. Rodzice dzieci 3-5 letnich wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Poprzecznej, dezynfekują 

ręce i doprowadzają swoje dzieci do drzwi szatni. W taki sam sposób następuje odbiór 

dzieci. Rodzice nie wchodzą do szatni.  
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6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich przez pierwsze dwa miesiące nauki 

odprowadzają swoje dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się na piętrze szkoły. 

Odbiór dziecka następuje w taki sam sposób. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Od listopada dzieci zostają 

odprowadzone do sali przedszkolnej przez pracownika szkoły. 

7.  Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone zostaje do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

8.  Komunikacji z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

9. Wprowadzona zostaje obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  odizolowuje ucznia                  

w gabinecie pielęgniarskim zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,                               

i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

11. Organizacja pracy szkoły: 

 uczniowie dojeżdżający przebywają na terenie szkoły od momentu wyjścia                        

z autobusu 

 nauczyciele wchodzą wraz z uczniami do klasy o godz. 7.40 

 uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.40  

 dzieci miejscowe uczęszczające do oddziału przedszkolnego przychodzą do szkoły 

nie wcześniej niż o godz. 7.30 ( za wyjątkiem tych dzieci, których rodzice pracują) 

 w miarę możliwości ogranicza się przechodzenie uczniów z klasy do klasy 

 po zmianie sali przez uczniów następuje dezynfekcja stolików oraz oparć krzesełek 

 w każdej klasie znajdują się płyny do dezynfekcji 

 nauczyciel, który po raz pierwszy wchodzi do danej sali lekcyjnej zobowiązany jest 

zdezynfekować ręce 

 stoliki lekcyjne są tak ustawione, żeby zachować dystans pomiędzy uczniami 



 

6 
 

 uczniowie podczas wychodzenia na przerwę międzylekcyjną obowiązkowo 

zakładają  maseczki , za wyjątkiem uczniów, którzy nie mogą nosić maseczek i 

posiadają stosowne zaświadczenie od lekarza. 

 uczniowie, którzy mają lekcje na parterze wychodzą na boisko szkolne przez 

szklany łącznik i przebywają z prawej strony placu. 

 uczniowie, którzy  mają lekcje na 1 i 2 piętrze wychodzą ze szkoły bocznym 

wejściem i przebywają na terenie szkoły, na którym znajduje się plac zabaw, boisko 

do siatkówki i piłki nożnej 

 podczas przerw międzylekcyjnych zabronione jest mieszanie się klas 

 do szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo zachowując odpowiedni dystans 

 aby zapobiegać gromadzeniu się uczniów przed drzwiami -  klasy szkolne nie będą 

zamykane na klucz 

 dowozy: 

- wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przez uczniów w autobusie 

szkolnym 

- należy zachować dystans podczas wsiadania do autobusu. 

12. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja,  

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Dzieci 3 – 5 

letnie obowiązuje mycie rąk. 

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

dezynfekować zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub 

dezynfekowane. 

14. 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 wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga  są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

16. Sale lekcyjne wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

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

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
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18. W czasie przerwy ( za wyjątkiem dni deszczowych) uczniowie przebywają na świeżym 

powietrzu. 

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

można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

20. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, maskotek. 

                                                                   §6. 

 Zajęcia świetlicy szkolnej 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych na czas pandemii,   

wprowadza się następujące zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii: 

 Przed wejściem do sali nauczyciel oraz uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp. 

 Stoliki ustawione są tak, aby zachować dystans pomiędzy uczniami. 

 Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i zabawki, które nie da się 

zdezynfekować, umyć. 

 Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę (w tym w szczególności przed 

przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.) 

 W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu. 

 Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Po zmianie grupy następuje dezynfekcja stolików i oparć krzesełek. 

 Na świetlicy mogą przebywać osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. 

 Komunikacja z rodzicami/opiekunami odbywa się z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia do 

wyznaczonego miejsca izolacji i powiadamia rodziców o konieczności odebrania ucznia 

ze szkoły. 
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                                                                   §7. 

Zajęcia pozalekcyjne 

1. Zasady zachowania bezpieczeństwa w okresie pandemii podczas prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych: 

 Przed wejściem do sali nauczyciel oraz uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk. 

 Stoliki ustawione są tak, aby zachować dystans pomiędzy uczniami. 

 Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i zabawki, które nie da 

się zdezynfekować, umyć. 

 Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

 W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu. 

 Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Po zmianie grupy następuje dezynfekcja stolików i oparć krzesełek. 

 W sali mogą przebywać osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. 

 Komunikacja z rodzicami/opiekunami odbywa się z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia 

do wyznaczonego miejsca izolacji i powiadamia rodziców o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 Podczas zajęć SKS – w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz przybory do 

ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.                     

                                                     §8 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników biblioteki oraz zapewnienie bezpiecznej obsługi: 

 dozowniki  z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy 

wejściu do szkoły i do biblioteki, 

 uczniowie wchodzą do biblioteki z zachowaniem odpowiedniej odległości, 

  na wyznaczone miejsce odkładają oddawane książki, 
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 w czasie lekcji bibliotecznych uczniowie siedzą pojedynczo przy biurkach i 

stolikach, 

 w czasie zajęć nie zmieniają miejsc, 

 wypożyczając książki uczniowie stoją w odpowiedniej odległości od siebie, 

 zalecane jest częste wietrzenie pomieszczenia, dezynfekowanie klamek, 

klawiatur, stolików i innych powierzchni często używanych. 

2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych: 

 niedostępny jest swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników, 

 książki podaje i wybiera nauczyciel bibliotekarz z zastosowaniem zasad 

bezpieczeństwa : dezynfekcja rąk, rękawiczki, 

 wypożyczanie zbiorów odbywa się tylko na zewnątrz do domu, 

 uczniowie nie korzystają ze zbiorów na miejscu. 

3. Godziny otwarcia dla czytelników: 

 uczniowie korzystają z biblioteki według planu lekcji, w którym określone są 

godziny zajęć bibliotecznych dla poszczególnych klas, 

 uczniowie klas starszych mogą korzystać z biblioteki w czasie wyznaczonym 

przez nauczyciela bibliotekarza z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

 godziny pracy biblioteki i zajęć bibliotecznych wywieszone są na drzwiach 

biblioteki szkolnej i w salach lekcyjnych. 

4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki: 

 po przyjęciu książek od czytelników, zebraniu ze stolika, na który uczniowie 

odkładali książki  należy  zdezynfekować blat, na którym leżały książki,  

 przyjęte książki  zostają odłożone na okres minimum 3 dni do kartonu  i 

odizolowane od innych egzemplarzy. 

                                                                    §9 

 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy. 

1. Przed wejściem do gabinetu uczeń dezynfekuje ręce. 

2. W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń. 

3. Należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu - ok. 1,5 metra. 
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4. Sprzęt w gabinecie jest często dezynfekowany. 

5. Pomieszczenie jest często wietrzone. 

6. Pielęgniarka ma założoną maseczkę lub przyłbicę. 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:  czwartek  - 8.00-12.00 

                                                                   §10 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły zobowiązane są: 

 dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne,  

  zakrywać usta i nos  

 nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

3. 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. 

4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, 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. 

5. Przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Używane maski,  rękawice jednorazowe są wrzucane są do odpowiedniego pojemnika. 
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                                                                   §11 

Spożywanie posiłków 

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.  

3. Wydawanie posiłków następuje zmianowo według ustalonego harmonogramu. 

4. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.  

5. Drugie śniadanie spożywają dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego 

i higienicznego spożycia posiłku. 

6. Dostawcy cateringu dostarczają pojemników i sztućców jednorazowych.  

7. W jadalni posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.  

                                                                   §12 

Korzystanie z placu zabaw na terenie szkoły 

1.Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu szkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem. 

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym. 

4. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie 

(konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Informację o przeprowadzonej 

dezynfekcji urządzeń odnotowuje na karcie dezynfekcji  

5. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji 

sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku 

możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich 

nauczycieli grup. 

6. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób. 

7. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien: 

 upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje 

się już w budynku szkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą 

kontaktować się ze sobą. 
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 przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, 

 zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci, 

 w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

9. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania 

dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i 

rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących 

bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów 

opatrunkowych). 

11. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte. 

12. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim. 

13. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć 

ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sal, klas 

 

                                                                    §13 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły 

1. Do pracy w szkole  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W szkole wyznaczone jest miejsce ( gabinet pielęgniarski) wyposażony w środki ochrony 

oraz płyn dezynfekujący,  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. 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. 

4. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły: 

1) Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 
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a) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 

dla otoczenia,  

b) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną  lub lekarzem pierwszego kontaktu 

c) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób 

pracujących w szkole, 

d) powiadomić dyrektora szkoły o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach 

lub powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do 

szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta 

nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma 

możliwość wysłania karetki.  

2) Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital. 

3) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w 

porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

4) Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

organu prowadzącego. 

5) W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem, 

klasą  przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora. 

6) W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad 

oddziałem, klasą przejmuje inny nauczyciel. 

5. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u  pracownika zalecany okres 

izolacji wskazuje lekarz. Pracownik szkoły ma obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do 

wydanych nakazów i wskazań leczniczych. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie  poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 
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* ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

                                                                   §14 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. W przypadku gdy u ucznia, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące 

się dusznością, kaszlem, gorączką:  

1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub   

w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje ucznia do pomieszczenia wskazanego przez 

dyrektora starając się utrzymać minimum 2 m odległości.  

2) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu); 

2. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą  

i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na dezynfekcji 

stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie; 

                                                                 §15 

Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą : 

1. Możliwe jest korzystanie z obiektów sportowych, siłowni plenerowych, drążków. 

2. Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to 

wszystkich form aktywności. 

3. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 

metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to 

obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie 

(nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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4. Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z 

użytkownikami. 

§16. 

Warianty funkcjonowania pracy szkoły w okresie pandemii. 

 

1. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

1) W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie.  

2) Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

3) W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, częściowo lub w całości zawiesza stacjonarną pracę 

szkoły. 

 Wówczas dopuszczalny jest wariant kształcenia: B lub C. 

2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa): 

1) Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Zależy to  od 

sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.  

2) Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, 

będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać 

pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

3) Możliwości w zakresie kształcenia hybrydowego. 

Dyrektor może zadecydować o zawieszeniu: 

 jednego lub kilku oddziałów bądź klas, 

 całego etapu edukacyjnego (np. tylko I-III), 

 grupy  

 niektórych zajęć (np. tylko wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych czy zajęć 

rozwijających zainteresowania) 

4) W takim zakresie, w jakim zostanie dokonane zawieszenie realizowane będzie 

kształcenie zdalne. W pozostałym będzie prowadzone kształcenie stacjonarne z 

uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. 
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3. Wariant C – kształcenie zdalne: 

1) Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

2) Konieczna jest zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

3) Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w 

szkołach na terenie kraju. 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania. 

2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

 

 

 


