
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PTASZKOWEJ  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID – 19 

 

 

I.  WARUNKI SANITARNE 

 

1. Pracownicy zaopatrzeni zostają w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

2. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy. 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach wywieszone są plakaty  

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

– instrukcje. 

4. Z sal zostało usunięte wyposażenie, którego nie można skutecznie dezynfekować. 

5. Wyznacza się gabinet pielęgniarki (s. 34) na pomieszczenie, w którym można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

Pomieszczenie to zostało wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn 

dezynfekujący. 

6. Przed wejściem do szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby  

wchodzące do budynku szkoły. 

7. Na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły umieszcza się listę numerów telefonów do: 

organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

8. Uczeń nie może umawiać się na konsultację lub korzystać z zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych jeśli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji (rodzice podpisują stosowne oświadczenie oraz zgodę na pomiar temperatury 

u dziecka w razie zaistnienia takiej potrzeby– załącznik). 

9. Nauczyciele ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów. 

10. Po zakończeniu konsultacji, zajęć  przez uczniów i przed rozpoczęciem konsultacji, 

zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników należy: 

- regularnie czyścić często używane powierzchnie użytkowe (blaty stolików, ławek, 

biurek, oparcia krzeseł) i wyposażenie wykorzystywane do zajęć, 



- dezynfekować powierzchnie dotykowe (klawiatury, włączniki światła, klamki drzwi 

wejściowych). Zapewnia się również bieżącą dezynfekcję toalet, utrzymywanie  

w czystości ciągów komunikacyjnych. Dyrektor monitoruje w/w czynności. 

11. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz. Przy ewentualnym 

kontakcie z taką osobą należy osłonić usta i nos. 

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między 

sobą  w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

13. Personel kuchenny i pozostali pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami i nauczycielami. 

14. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe. 

15. Rodzice, opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły  

z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego 

rodzica  z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności, czyli osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

17. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony ust i nosa oraz zachowuj dystans 

społeczny. Uczniowie przychodzący na konsultacje mają osłonięte usta i nos na terenie 

szkoły do czasu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. 

18. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo zdezynfekują ręce, a jeśli mają 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji myją ręce  

w najbliższej toalecie. 

19. Uczeń ma obowiązek korzystać z szatni według zasad: 

- w każdym z boksów może przebywać w tym samym czasie 1 uczeń, 

- uczniowie, czekając na skorzystanie szatni zachowują dystans między sobą min.  

1,5 m. 

- dyżur w szatni przed i po zajęciami, konsultacjami pełni nauczyciel organizujący 

konsultację lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

20. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny:  często myją ręce wodą z mydłem, nie 

podają ręki na powitanie, zachowują dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust,  

a podczas kasłania i kichania odpowiednio zasłaniają twarz. 

21. Uczniowie mają obowiązek zachować dystans w stosunku do innych osób przebywając 

na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  



22. Uczniowie podczas korzystania z biblioteki mają obowiązek stosować się do ustalonych 

zasad. 

 

II. ORGANIZACJA KONSULTACJI 

 

1. W porozumieniu z nauczycielami ustala się harmonogram konsultacji indywidualnych 

i grupowych, który uwzględnia nr sali lekcyjnej, w której odbywa się konsultacja oraz 

maksymalną ilość osób w sali podczas konsultacji grupowej. 

2. Za organizację konsultacji odpowiada nauczyciel. 

3. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. 

4. Nauczyciel zwraca uwagę, by podczas konsultacji należy zachować odległości między 

stanowiskami nauki min. 1,5 m z zachowaniem zasady 1 stolik – 1 uczeń. 

5. Nauczyciel przed i po zakończonej konsultacji wietrzy salę. 

6. Nauczyciel zwraca uwagę, by uczniowie często i regularnie myli ręce. 

7. Nauczyciel organizujący konsultację odpowiada za przestrzeganie przez uczniów zasad 

korzystania z szatni przed i po zakończonych zajęciach. 

8. Uczeń umawia się na konsultację z nauczycielem najpóźniej na dzień przed mającą się 

odbyć konsultacją. 

9. Jeśli uczeń umówił się na konsultację, a nie może przyjść zgłasza ten fakt 

nauczycielowi. Nauczyciel wówczas będzie mógł umówić na konsultację innego 

ucznia. 

10. Na konsultację uczniowie zabierają ze sobą własne podręczniki i przybory. Nie można 

ich pożyczać innym uczniom. 

11. Uczniowie przychodzący na konsultację nie tworzą grup na terenie szkoły, w drodze do 

i ze szkoły zachowują dystans społeczny. 

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DLA 

UCZNIÓW KLAS I-III 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Biorąc pod uwagę wytyczne GIS 

i warunki lokalowe szkoły w zajęciach tych mogą uczestniczyć uczniowie, którzy z 

uwagi na pracę zawodową rodziców nie mają zapewnionej opieki w domu. 



2. Rodzice zgłaszają wychowawcy potrzebę uczestniczenia dziecka w zajęciach 

najpóźniej na dzień przed przyjściem dziecka do szkoły. 

3. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i miarę możliwości stałej sali.  

4. Do grupy przyporządkowani są Ci sami nauczyciele w systemie tygodniowym. 

5. W sali, w której przebywa grupa odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów 

powinny wynosić 1,5 m z uwzględnieniem zasady 1 ławka – 1 uczeń. 

6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  mogą 

znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7. W sali gimnastycznej mogą przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów – po dwóch 

stronach kotary. Po każdych zajęciach używany sprzęt i podłoga zostają umyte lub 

zdezynfekowane.  

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę co najmniej raz na  godzinę, podczas 

przerwy, a w razie potrzeby również w czasie zajęć. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy nie rzadziej niż co 45 min.  

w porozumieniu z nauczycielami opiekującymi się innymi grupami, tak, by utrudnić 

stykanie się poszczególnych grup ze sobą. Grupa spędza przerwę pod nadzorem 

nauczyciela. 

10. Z boiska szkolnego mogą korzystać dwie grupy jednocześnie, przy zachowaniu 

dystansu między nimi. 

11. Nauczyciel ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między 

nimi. 

12. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 

13. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu. 

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel ma prawo 

zmierzyć dziecku temperaturę (zgoda rodzica na pomiar temperatury – załącznik). 

15. Jeśli uczeń manifestuje , przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel zaprowadza 

go do sali nr. 34 lub odizolowuje w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

 

IV. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI 

 

1. Obowiązki bibliotekarza: 



a) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy 

umyć ręce wodą z mydłem. 

b) Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków. 

c) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników min. 2 m. 

d) Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

e) Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

f) Egzekwować od uczniów przebywających w bibliotece zachowanie odległości 

społecznej min. 2m. 

g) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

h) Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje 

taka możliwość. 

2. Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Wyznacza się okres 

kwarantanny dla oddanych książek – 12 godzin. 

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z ustalonym przez dyrektora w porozumieniu  

z bibliotekarzem harmonogramem. 

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 7 czytelników. 

5. Uczeń przed wejściem do biblioteki i po wyjściu z biblioteki powinien obowiązkowo 

zdezynfekować ręce lub umyć w najbliższej toalecie. 

6. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów. Książki podaje bibliotekarz. 

7. Jeśli uczeń wchodzi do budynku szkoły tylko w celu skorzystania z biblioteki nie 

korzysta z szatni. 

 

V.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM 

 

1. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

nauczyciel niezwłoczne powiadamia dyrektora i odizolowuje w odrębnym 

pomieszczeniu (sala nr 34) tą osobę od innych osób przebywających w placówce. 

Nauczyciel pozostaje z dzieckiem do czasu przyjścia rodzica. Dyrektor zawiadamia 



rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się 

telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w 

domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Dyrektor na bieżąco śledzi informację Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa i na 

bieżąco przekazuje istotne informacje pracownikom. 

4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor 

niezwłocznie odsuwa go od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie uczniów oraz 

powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 

34). Jeśli nie ma możliwości skorzystania z tego pomieszczenia, wydziela się obszar, w 

którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

6. Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zarządza 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

7. Dyrektor stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

ustala, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

 

 


