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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

oraz konsultacji 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 

W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 

 

Informacje wstępne 

 

Opracowane procedury opierają się na: 

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (2020-05-18) - zaktualizowane 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 

r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (2020-05-18) 

- zaktualizowane 

3. Wytyczne GIS, CKE i MEN przygotowania do egzaminów zewnętrznych z dnia 

15.05.2020r. 

4. Wytyczne GIS, MZ i MENdla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 15.05.2020r. 

5. Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki 

uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły z dnia 14.05.2020r. 

6. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN 

 

Procedury zostały dostosowane do warunków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Czerwinie i  wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej                

w Czerwinie dnia 19 maja 2020r. z mocą obowiązującą od  25 maja 2020r. 

 

 

http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-20-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_493_530_564_657_781.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-20-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_493_530_564_657_781.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-20-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_493_530_564_657_781.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-20-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_493_530_564_657_781.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-11-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_410_492_595_642_742_780.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-11-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_410_492_595_642_742_780.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-11-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_410_492_595_642_742_780.pdf
http://ksztalcenie-zawodowe.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporz%C4%85dzenie-MEN-z-11-marca-tekst-ujednolicony-DzU_z_2020r_poz_410_492_595_642_742_780.pdf
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 

pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracownikówSzkoły Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, uczniów oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do szkoły.  

2. Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, 

umożliwienie uczniom: 

 uczęszczanie na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje indywidualne 

i grupowe, zajęcia z elementami zajęć dydaktycznych,  

 przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych, 

 inne wynikające z organizacji pracy szkoły ( zakończenie roku szkolnego, 

odbiór dokumentów, zdanie książek do biblioteki itp.) 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem 

COVID – 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując 

się na przyprowadzenie dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić: 

 Oświadczenie-  załącznik nr 1; 

 Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na dokonywanie pomiaru temperatury- 

załącznik nr 2; 

 Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego- załącznik nr 3                                                     

( kwestionariusz oceny ryzyka wypełniany jest każdorazowo przed 

pozostawieniem ucznia w szkole) ; 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19. 
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2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -

19dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, 

rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach 

oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane 

przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w innych pomieszczeniach. 

7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19. 

8. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

9. Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów organów:  

- organu prowadzącego – 29 76145 93 

- Kuratorium Oświaty w Ostrołęce  – 29 760 42 91/93 

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –tel. (029) 769 12 95, (029) 769 14 

73, (029) 764 35 74 

- służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112 

10. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni                         

i sprzętów. 

11. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

12. Dyrektor zapewnia termometr  – do pomiaru temperatury młodzieży                               

oraz pracownikom. 
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13. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej                  

i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób,                

w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

14. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać                                      

w domu i skontaktować się ze stacja sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika 

niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast 

odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Ostrołęce, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora 

oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym 

poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji 

zgodnie z procedurami. 

16. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

17. Dyrektor przygotowuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia wśród nauczycieli, 

uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 

18. Przygotowuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów                       

w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m
2
 na 

osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami w sali podczas konsultacji.  

19. Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie 

instruuje pracowników, jak należy je stosować. 

20. Dba aby w grupie  przebywało do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu, prowadzącego zwiększa liczbę dzieci –nie więcej niż o 2. 

21. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

22. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

23. Zobowiązuje bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek 

oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 
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24. W miarę możliwości ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Dba                            

o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach                                

z takimi osobami. 

25. O ile jest taka potrzeba, zaopatrza pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.Przeprowadza spotkania                         

z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić 

pracownicy, którzy są chorzy. 

26. W miarę możliwości nie angażuje w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników 

powyżej 60. roku życia. 

 

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkoleprocedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID 

– 19. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem dziecka do szkoły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/ 

przedmiotów 

5. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku własny posiłek, picie, 

maseczkę ochronną. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do 

szkoły. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś                                        

z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 
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NAUCZYCIELE  

1. Nauczyciele i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów/młodzieży w czasie zajęć organizowanych 

w szkole. 

2. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur 

ustanowionych na czas pandemii COVID – 19.  

3. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzonej jego opiece 

(są to grupy przyporządkowane określonym wychowawcom i pomocom, unika się 

rotacji pracowników w poszczególnych grupach, chyba, że z przyczyn losowych 

będzie to konieczne, np. zwolnienie chorobowe pracownika). 

4. Nauczyciele, pomoce i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą 

dystansu, minimum 1,5m. 

5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy nie miał kontaktu z dziećmi i opiekunami 

grupy/nauczycielami. 

6. Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować. 

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, 

pomoce zdezynfekowano. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co 

najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia 

rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 

z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel i opiekun pomaga dziecku myć 

i dezynfekować ręce. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany, by dzieci spożywały posiłki bez kontaktu z dziećmi 

z innych grup. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren 

szkoły.  

12. Nauczyciel uniemożliwia stykanie się dzieci z jego grupy z dziećmi z innych grup. 

13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania 

i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole.  



7 
 

14. Nauczyciel monitoruje częstotliwość mycia i dezynfekcji blatów, stołów, poręczy 

krzesełprzez personel obsługi. 

15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast 

izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu 

wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez 

zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz 

powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, 

korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.  

16. Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na 

bezpieczną zabawę dzieci w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości min. 2 

metrów. 

17. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.  

18. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem 

należy powierzyć je innemu nauczycielowi/pomocy nauczyciela, który przed 

wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  REWALIDACYJNYCH   ORAZ REWALIDACYJNO- 

WYCHOWAWCZYCH 

1. Od dnia  25 marca 2020 r. wSzkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Czerwinie prowadzi się zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-

wychowawcze w formie zdalnej. Od dnia 25 maja 2020r. szkoła organizuje 

prowadzenie w/w zajęć w formie stacjonarnej . O formie prowadzonych zajęć 

decydują rodzice. 

2. Rodzice wyrażają zgodę na zajęcia stacjonarne z zachowaniem zasad sanitarnych oraz 

przyjętych procedur. 

3. Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi                           

i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych  od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

4. Ustalenie liczby uczestników zajęćw celu opracowania optymalnego sposobu 

organizacji pracy i zajęć. 
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5. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 

potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę 

indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

6. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń                   

do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
                    

na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy 

nauczyciela.Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je 

preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

7. Regularne mycie lub dezynfekowaniesprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 

klamek, włączników światła, poręczy– muszą być one regularnie przecierane                         

z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych 

zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

8. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 

potrzeb dzieci i młodzieży. 

10. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie 

rekomenduje się używania klimatyzacji. 

11. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego                

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 

zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub 

uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE UCZNIÓW 

1. Do szkoły przyprowadzani są tylko uczniowie zdrowi.  

2. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

3. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dziecko ze szkoły  mają obowiązek 

zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m. 

4. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. 

W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. 
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5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowychnie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.  

6. Przy wejściu do budynku obligatoryjnie WSZYSCY wchodzący dezynfekują ręce.  

7.  W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał 

zasłaniający usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia, przekazuje dziecko 

pracownikowi szkoły, który pomaga przy jego przebraniu i zaprowadza do sali zajęć. 

8. W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (jw. posiadający maseczkę / materiał 

zasłaniający usta i nos) oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. Pracownik 

przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebraniu, przy wyjściu dezynfekuje ręce 

sobie i dziecku, przekazuje dziecko rodzicowi, który zabiera ucznia do domu. 

9. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 

10. Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Nie ma możliwości 

oczekiwania na terenie szkoły na rozpoczęcie zajęć/konsultacji lub odbiór przez 

rodzica. 

CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

1. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 10-12, przy czym uzależniona jest 

od wielkości sal. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabaw dla dzieci 

w sali nie może być mniejsza niż 4m2 przypadające na jedno dziecko i każdego 

opiekuna (z uwzględnieniem mebli i sprzętów w niej się znajdujących). W sytuacji 

przekroczenia dozwolonej liczby dzieci przypadającej na grupę, ograniczenia będą 

wprowadzane na podstawie oświadczeń składanych przez rodziców i rekomendacji 

MEN dotyczących pierwszeństwa. 

2. Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym w odległości 2 m od 

poprzedniego.  

3. Podczas zabaw swobodnych  podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej 

odległości. 

4. Uczeń przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz opiekunami: nauczycielem oraz 

pomocą nauczyciela. 

5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi 

i prowadzi zajęcia ruchowe przy otwartych oknach (w przypadku zajęć w grupie). Po 

zajęciach sale są dezynfekowane. 
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6. Uczniowie pod nadzorem opiekunów, często myją i dezynfekują ręce, szczególnie 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

7. Nauczyciel, na miarę możliwości uczniów, zwraca uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. 

8. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze,włączniki światła etc.) 

sprzęt i rzeczy używane przez dzieci/ młodzież są dezynfekowane. 

9. Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować 

(np. pluszaki, chusty). 

10. Nauczyciele i pracownicy pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas konsultacji, 

sprawowania opieki nad dziećmi/ młodzieżą unika się rotacji pracowników. 

11. Opiekunowie, nauczyciele zachowują dystans między sobą, w każdej sytuacji – min. 

1,5 m. 

 

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA 

Nie dotyczy 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki 

dezynfekujące znajdują się w hallu przed wejściem głównym do szkoły.  

2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko w 

uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora lub zastępcy dyrektora osoba 

postronna może wejść, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami 

maseczką ochronną.  

3. Dzieciom/ młodzieży i pracownikom wchodzącym do szkoły każdego dnia będzie 

mierzona temperatura, po wcześniejszej zgodzie rodzica/opiekuna oraz pracowników. 

4. Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, 

włączników światła itp.) i powierzchni płaskich. 

5. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na 

opakowaniach środków dezynfekujących. 
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6. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki 

ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice. 

7. Toalety są na bieżąco dezynfekowane. 

8. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje. 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

W ZWIĄZKUZ ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID – 19 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas 

dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID – 19. 

Pracownicy  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Czerwiniezobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na 

czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i 

pozostałych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, również 

dydaktycznej i opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji. 

Dezynfekcja pomieszczeń: 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku. 

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również 

po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych 

powierzchni w szkole. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic. 

4. Pracownicy szkołymyją i dezynfekują sale i łazienki dla uczniów oraz dla personelu 

co najmniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne 

inne osoby. 
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5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie 

płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki co 

najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu/ przyjściu uczniów do szkoły oraz 

po ich wyjściu. 

6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w 

salach, krzesła, klamki itp.. 

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z 

nich należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka. Dopuszcza się wykorzystywanie do w/w czynności związanych z dezynfekcją 

parownicy. Korzystając z niej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się w instrukcji oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

8. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek 

1. Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek  w pierwszej kolejności 

należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię 

chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować jego powierzchnię specjalnym 

preparatem (np. szarym mydłem lub mydłem w płynie) i przemyć ciepłą wodą. W ten 

sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić 

uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. 

2. Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia a 

następnie dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i 

przedmiotów pluszowych, dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły. 

3. Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych 

preparatach – te czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W 

przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową 

odporność na działanie środka dezynfekującego.  

4. Należy dezynfekować również ławki znajdujące się na zewnątrz.  
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PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL – 

DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna 

komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomóż szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia 

zdrowia. Najszybsza formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem 

lub dyrektorem w okresie pandemii jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest niemożliwy, poprzez 

wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.  

 

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania, działania loginów oraz haseł dostępu do 

dziennika elektronicznego by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej, tj. 

stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka. 

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do 

szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby. 

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do 

szybkiej komunikacji. 

4. Nauczyciele udostępniają Dyrektorowi dane o numerach telefonu dotyczących 

szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM  

1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Do pracy w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Czerwiniemogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

3. Nie należy angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej 

60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
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4. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. 

Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób. 

5. W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie 

można dezynfekować lub prać (np. dywanu). 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stacje 

Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji                            

i poleceń. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itd.) oraz powierzchnie płaskie. 

8. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność                          

i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie 

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki),                            

a następnie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji (w SP w Czerwinie ul. Piastowska 

23a jest nią sala nr 29, ul. Szkolna 5 sala nr 7– wyłączona z użytku) – pozostaje z nim 

zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do momentu odebrania 

przez rodziców. 

9. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora                

i przeprowadza pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 

10. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia 

jednostkę Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka                                   

o zaobserwowanych objawach chorobowych i  podejrzeniu wystąpienia na terenie 

szkoły zachorowania na COVID – 19. 

11. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur. 

12. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego 

oddzwaniania. 

13. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców 

pozostałych dzieci. 

14. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko jest natychmiastowo dezynfekowane.  

15. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

16. Notatka zawiera następujące informacje: 
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a) datę 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej 

c) godzinę powiadomienia rodziców 

d) opis przebiegu działań. 

17. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły. 

18. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący. 

 

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom podejrzanego o zakażenie: 

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19, 

rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować telefonicznie pracownika 

sekretariatu o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi/ nauczycielowi 

sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł. 

2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem 

dziecka rodzi/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed 

głównym wejściem do budynku szkoły.  

3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika 

szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 

4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki 

do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do 

budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując 

dystans 2 m. od rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw identyfikuje 

rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko. 

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić 

rodzica/opiekuna o okazanie dowodu tożsamości. 

6. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2m, przekazuje 

ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat 

objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również 

numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu 
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odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i postępuje zgodnie 

z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

7. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje 

wpuszczony do budynku szkoły . W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w 

odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. 

Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie. Jeśli rodzic/opiekun 

prawny odbierający dziecko nie posiada środków ochrony osobistej, stanowi to 

wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania. 

8. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał ucznia 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

ściąga maseczkę i rękawice. 

9. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za 

pomocą odpowiednich detergentów. 
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Załącznik nr 1 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie W WARKUNKACH 

PANDEMII COVID – 19 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………………………. 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia*). 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Czerwinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia Covid – 19 

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i 

najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu szkoła zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili 

na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 
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izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

- zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.  

 Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 

wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom 

zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 

bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania 

dziecka. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie związanych z 

reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i 

akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w 

danych dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych min. 4 dni. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły poprzez kontakt telefoniczny o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 

19. 

 

Data:………………………………………           …………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



19 
 

 Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/ny z Procedurami Bezpiecznego Pobytu                    

w Szkole Podstawowej w Czerwinie zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, CKE. 

Data:………………………………………         …………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Przypominamy także, że: 

„Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.” 

"Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy 

w szkole" 
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Załącznik nr 2 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie W WARKUNKACH 

PANDEMII COVID – 19 

 

 

         Czerwin, data …………………… 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

 Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

każdorazowo  przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy  pojawią się u niego  

jakiekolwiek objawy chorobowe, jak też u osób przyprowadzających i odbierających dziecko 

z przedszkola. 

(w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37
0
C, uporczywego kaszlu lub innych 

objawów chorobowych wstęp na teren szkoły nie będzie możliwy). 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka ) 

 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Czerwinie  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis matki/ opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Podpis ojca/ opiekuna prawnego  wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

   

 

Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w placówce w godzinach 
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od ………… do ………… w ilości ……….. godzin. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Szkoła 

Podstawowa w Czerwinie, do której uczęszcza dziecko. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres email: 

dyrektor@czerwin.edu.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz  dziecka (temperatura, numer telefonu kontaktowego) będą 

przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz szybkiego kontaktu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a tj. wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. d), art. 9 ust. 2 lit. i)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 

fizycznej oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego .  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawarł 

ważne umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 

międzynarodowych.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania określonego w 

pkt. 3.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych 

 prawo żądania ich sprostowania, 

 prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dyrektor@czerwin.edu.pl
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Załącznik nr 3 do WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie W WARKUNKACH 

PANDEMII COVID – 19 

 

KWESTIONARIUSZ  

oceny ryzyka epidemiologicznego 

Szanowna Pani, 

Szanowny Panie, 

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia dzieci przebywających na terenie 

Szkoły Podstawowej w Czerwinie, prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. 

Pani/Pana imię i nazwisko: 

 

 

1. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest osoba poddana kwarantannie? 

 Tak  Nie 

2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19? 

 Tak  Nie 

3. Czy zdiagnozowano u Pani/Pana zakażenie wirusem SARS-CoV-2? 

 Tak  Nie 

4. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie, dziecka lub osób z najbliższego otoczenia, któryś z 

wymienionych objawów? 

 

gorączka (powyżej 38
o
C)  Tak  Nie 

kaszel  Tak  Nie 

duszność  Tak  Nie 

problemy z oddychaniem  Tak  Nie 

ból mięśni  Tak  Nie 

zmęczenie  Tak  Nie 

katar  Tak  Nie 

biegunka  Tak  Nie 

ból gardła  Tak  Nie 
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Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. 

 

........................................ ....................................................... 

Data i godzina Podpis 
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PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI wSzkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiegow Czerwinie 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE: 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. (1 dziecko na 4 m
2
) 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć 

liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 

4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).  

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. 

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i zeszkoły niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w 

każdej grupie. 

8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia. 

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

10. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna). 

11. Uczeń posiada własne przybory i  podręczniki,   które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. W salce gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 
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14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

19. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup 

do placówki). 

20. Dziecko przychodzące do szkoły pozostawia odzież wierzchnią i buty w 

wyznaczonym miejscu w szatniz zachowaniem dystansu społecznego, następnie udaje 

się do klasy, gdzie oczekuje nauczyciel. 

21. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych grup opuszczają salę pojedynczo i 

zabierają swoje rzeczy z  szatni. Porządku przy wyjściu z klasy pilnuje nauczyciel, a 

na korytarzu i w szatni sprzątaczka. 

22. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m
2
 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

24. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

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

25. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

26. Uczniowie korzystają w czasie pobytu w szkole z własnego wyżywienia oraz 

własnych napoi.  
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PRZYJŚCIE DO I WYJŚCIE ZE SZKOŁY : 

1. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko korzysta z opieki szkolnej zobowiązany jest 

do wypełnienia ankiety epidemiologicznej.  W razie jakichkolwiek zmian informacji 

zawartych w ankiecie rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać/posyłać ucznia do szkoły. 

3. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 

Godziny te są zależne od ilości dzieci i grup korzystających z zajęć w szkole. 

4. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny. 

7. Przed posłaniem dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są 

zmierzyć dziecku temperaturę.   

8. Rodzice przysyłają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.KATAR TO TAKŻECHOROBA. W 

przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są 

zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię 

powodującą takie objawy. 

9. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole 

nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonego obszaru na terenie szkoły z 

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

rodzica z dzieckiem, ucznia lub pracownika szkoły, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – 

DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII 

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, loginów i haseł do 

Librus Synergia by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. 

stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka. 

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący 

szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 

4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonu dotyczących 

szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 

5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do budynku szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły. 

2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie 

osoby dezynfekowały dłonie przy wejściu, a rodzice i osoby z zewnątrz zakładały 

rękawiczki ochronne,  zakrywały usta i nos i nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
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4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, toalet 

i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, 

włączników, klawiatur w salach. 

5. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek jednorazowych, osłon na usta i nos. 

6. Mycie i dezynfekcja sal i łazienek odbywa się co najmniej dwa razy dziennie, w czasie 

gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci oraz inne osoby. 

7. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

klawiatury, włączników dokonuje dyrektor szkoły.(karta monitoringu) 

8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

9. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

 

Czyszczeniesprzętów na boisku szkolnym 

 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem jeden raz dziennie 

wyznaczonego sprzętu na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez 

uczniów sprzętu. 

2. W celu wyczyszczenia sprzętu z plastiku, metalu i drewna należy oczyścić 

powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną 

środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach 

preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparował chlor (lub inny środek 

dezynfekujący). 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA. 
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1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie – (ul. Szkolna5) sala nr 7 i  (ul. Piastowska 23a) nr 29, 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

szkoły. 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu 

rodziców. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PERSONELU 

PLACÓWKI: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni 

 przychodzić do pracy, 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. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojącychobjawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa 

się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów. 

3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, 

oddziału zakaźnego szpitala odpowiada sekretariat szkoły (przygotowanie). 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 
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powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z 

obsługą. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA U UCZNIA ZARAŻENIA 

KORONAWIRUSEM  

1. W przypadku zauważenia objawów: 

 gorączka powyżej 38
o
C 

 kaszel 

 duszności 

należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 

2. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając  

go w przygotowanej izolatce – sala nr 7 ul. Szkolna 5  i sala nr 29 ul. Piastowska 23a. 

Uczeń pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego ( rękawiczki, maska, 

przyłbica). Zalecana  odległość od ucznia – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w 

tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: tel. (029) 769 12 95, (029) 

769 14   73, (029) 764 35 74 oraz organ prowadzący tel. 29 761 45 01 

3. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję 

o dalszym postępowaniu. 

4. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i 

pracowników szkoły. 
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5. Dalsze postępowanie prowadzi się tak, jak w „Procedurze postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19 personelu placówki” pkt. 5 

do 7.  

 

 

 

 

 


