
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA                                              
W ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŚLESINIE                               

W OKRESIE PANDEMII 

 

OBOWIĄZUJĄCE  OD 1 WRZEŚNIA 2020r 

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                                                

− 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 COVID19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),                                            

− wytyczne dla szkół i przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie                     

z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia 

 

CEL PROCEDURY  

                                                                                                                                                                         

1. Procedura ma zapewnić bezpieczne warunki  nauki i pracy w szkole oraz chronić                     

przed rozprzestrzenieniem się choroby.                                                                                                                             

2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia   koronawirusem COVID-19 u ucznia lub pracownika szkoły. 

 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i inne osoby wchodzące do 

szkoły bądź przebywające na jej terenie zobowiązani są bezwzględnego przestrzegania 

poniższych procedur. Wszyscy zobowiązani są także do przestrzegania aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej, w tym m.in. w publicznych 

środkach transportu. 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 

 

1. Preferowanymi formami kontaktu ze szkołą są kontakty telefoniczne oraz droga 

elektroniczna.  

2. Wszystkie informacje mające wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w szkole 

powinny być przekazywane do dyrekcji szkoły niezwłocznie – preferowany jest kontakt 

telefoniczny. 

3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                   

w izolacji w warunkach domowych. Rodzic zobowiązany jest do obiektywnej oceny stanu 

zdrowia i sytuacji ucznia każdorazowo przed przysłaniem go do szkoły. 



4. Pracę w szkole mogą świadczyć wyłącznie nauczyciele i pracownicy bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

5. Wstęp na teren szkoły (w sytuacjach koniecznych) mają rodzice i inne osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wchodząc do szkoły muszą mieć 

zasłonięte usta i nos, posiadać jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu. 

6. Osoby, które nie będą stosowały w/w zasad nie zostaną wpuszczone na teren szkoły lub                    

z niej wyproszone. Bieżący nadzór nad wypełnianiem w/w zasad pełnią pracownicy szkoły, 

nauczyciele dyżurujący. 

7. Do niezbędnego minimum ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 

Osoby te obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk. Wstęp mają tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. Osoby te kierują się bezpośrednio do sekretariatu szkoły w celu 

załatwienia niezbędnych czynności służbowych (np. dostawcy, kurierzy, listonosze). Osobiste 

kontakty rodzica /opiekuna prawnego z nauczycielami zostają ograniczone do niezbędnego 

minimum - preferowane są kontakty telefoniczne i drogą elektroniczną. W sytuacjach 

szczególnych możliwy jest kontakt po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się rodzica/ 

opiekuna prawnego z danym nauczycielem. Osoby, które nie będą stosowały w/w zasad nie 

zostaną wpuszczone na teren szkoły lub z niej wyproszone. Bieżący nadzór nad wypełnianiem 

w/w zasad pełnią pracownicy szkoły. 

8. Rodzice wszystkich uczniów przekazują wychowawcy klasy swoje aktualne numery 

telefonów do szybkiej i skutecznej komunikacji. Wskazane jest również, aby uczeń posiadał 

przy sobie w/w numery. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły (telefon 

taki może zostać wykonany przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole) szczególnie                           

w sytuacjach związanych z sytuacją zdrowotną ich dziecka. W przypadku, gdy rodzic nie 

może odbierać telefonu z uwagi na wykonywaną pracę, zobowiązany jest do udostępnienia 

numeru alternatywnego, umożliwiającego kontakt z upoważnionym przez rodzica np. innym 

członkiem rodziny. Osoba taka powinna posiadać pisemne upoważnienie od rodzica na 

wypadek konieczności niezwłocznego odebrania dziecka wykazującego objawy chorobowe 

ze szkoły. 

9. Wprowadzona zostaje organizacja pracy i jej koordynacja, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów, tj.: 

- uczniowie dowożeni do szkoły autobusem muszą podczas przebywania w autobusie 

zasłaniać usta i nos, korzystając z maseczki, przyłbicy bądź innego, skutecznego sposobu 

zakrycia ust                i nosa,  

- przy wejściu do szkoły uczniowie nie gromadzą się, zachowują odstępy, wchodzą do szkoły 

kolejno przydzielonymi wejściami, dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio do klasy – 

sugeruje się by uczniowie w tym czasie mieli  zakryte usta i nos,  

- do toalety uczniowie nie wchodzą w większych grupach – jednorazowo w toalecie może 

przebywać tylko tylu uczniów, ile kabin znajduje się w danym pomieszczeniu,  



- wszystkich przebywających w szkole obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem, 

szczególnie po przyjściu/przyjechaniu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, przerwie czy skorzystaniu z toalety – w miejscach mycia rąk i dezynfekcji rąk 

umieszczono odnośne instrukcje, 

- uczniom, nauczycielom i pracownikom  w czasie przerw, gdy po korytarzu przemieszcza się 

większa ilość osób, sugeruje się używanie maseczek, przyłbic itp. 

10. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły, poza zajęciami wychowania 

fizycznego prowadzonymi na boisku szkolnym .  

11. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, korzysta 

wyłącznie z własnych, przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych i podręczników. 

Uczniowie nie wymieniają się między sobą żadnymi przyborami i książkami. Nie pożyczają 

od siebie żadnych przyborów.  

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wymieniania się kanapkami czy napojami – w żadnym 

wypadku uczniowie nie mogą jeść tej samej kanapki czy pić z tej samej butelki bądź kubka.  

13. W szkole wskazane zostaje pomieszczenie do izolacji w przypadku podejrzenia zakażenia 

u ucznia bądź pracownika szkoły. Wyznaczony zostaje również pracownik do opieki nad 

uczniem – do czasu odebrania go ze szkoły przez rodziców/opiekunów.  

14. W szkole rozmieszczone zostają oznakowane pojemniki (kosze) na zużyte maseczki                 

i rękawiczki.  

15. Wszystkie pomieszczenia szkolne wietrzone są przynajmniej raz na godzinę lub częściej – 

w miarę potrzeb. Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń odbywać będzie się 

codziennie, natomiast sanitariatów – kilka razy dziennie lub w miarę potrzeb. Działania w 

zakresie mycia             i dezynfekcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wskazaniami 

służb sanitarnych przez zatrudniony w szkole personel.  

 

Procedura prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych np. kółek, zajęć 
rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć specjalistycznych w 
czasie pandemii                                                                                                                                             

1. W zajęciach uczestniczą uczniowie zgodnie z planem zajęć przekazanym przez 

dyrektora szkoły.  

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

3. Do szkoły wejście odbywa się czterema wejściami – załącznik zarządzenia dyrektora 

szkoły. 

4. Uczniowie przebywający na terenie szkoły stosują się ściśle do przydziału sal zgodnie 

z planem zajęć. Korzystają z toalet, korytarza znajdujących się na tym samym piętrze. 

Bez wyraźnej potrzeby nie zmieniają miejsca przebywania.  

5. Uczniowie od razu po wejściu do szkoły oraz innych wyznaczonych miejscach 

obowiązkowo dezynfekują ręce. 



6. Zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z planem dla danej klasy w jednej izbie 

lekcyjnej, uczniowie nie zmieniają sali. Jedynie w sytuacji kiedy wymagana jest praca 

w pracowni przedmiotowej, np. pracownia informatyczna lub podział na grupy 

językowe (język angielski, język niemiecki). 

7. Szkoła zapewnienia środki czystości: mydło, ręczniki papierowe, środki do 

dezynfekcji. 

8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,                  

a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, 

zdezynfekować ręce.  

9. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Klasy należy wietrzyć systematycznie, co najmniej raz na godzinę, po każdej 

lekcyjnej, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

 

Procedura postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19                
u ucznia w czasie pandemii 

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczeń nie powinien przychodzić 

do szkoły. Należy pozostać w domu, poinformować telefonicznie szkołę i 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemilogiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999, a także 

pamiętać                        o poinformowaniu służb medycznych o możliwości zakażenia 

koronawirusem.  
3. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych, w tym w szczególności 

kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, podczas pobytu w szkole, należy 

odizolować ucznia od innych osób, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym lub 

wydzielonym obszarze, założyć maseczkę, następnie należy bezzwłocznie 

powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i zawiadomić rodziców/ opiekunów 

prawnych.  
4. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do pilnego przyjazdu na miejsce i 

telefonicznego kontaktu z lekarzem w celu uzyskania porady i informacji dotyczącej 

dalszego postępowania. Po uzyskaniu porady rodzice/opiekunowie są zobligowani to 

postępowania zgodnie z zaleceniami lekarza. W sytuacji, gdy nie uda się nawiązać 

telefonicznego kontaktu z lekarzem, rodzic jest zobowiązany zabrać podopiecznego 

do lekarza we własnym zakresie i poinformować Dyrektora szkoły o wyniku 

konsultacji. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

stwierdzenia zakażenia należy postępować zgodnie z wytycznymi GIS. 
5. W razie stwierdzenia objawów chorobowych, uczeń w pomieszczeniu wyznaczonym 

do izolacji przebywa w obecności osoby z powołanego zespołu. Należy pamiętać o 

tym, że nie można pozostawiać podopiecznego bez opieki (zachowując bezpieczną 

odległość min. 2m). Uczeń z objawami chorobowymi oraz osoby z nim przebywające 

zakrywają usta i nos maseczką. 
6. W pomieszczeniu wyznaczonym do izolacji lub w pobliżu wydzielonego miejsca do 

izolacji, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, należy umieścić numery telefonów 



do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych.  
7. Opuszczenie budynku przez ucznia powinno się odbyć poza przerwą międzylekcyjną               

i wyjściem znajdującym się najbliżej miejsca izolacji. 
8. Obszar, w którym przebywała osoba z objawami zarażenia należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe – klamki, biurka, blaty, stoły, krzesła, włączniki, itp. 

znajdujące się na sali, w której przebywał uczeń. 
9. Należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych 

opiekunów pozostałych podopiecznych mogących mieć kontakt z uczniem, u którego 

wystąpiły objawy oraz pracowników jednostki, u których taki kontakt mógł wystąpić.  
10. Należy ustalić listę osób, które przebywały w części szkoły, w której przebywał uczeń 

z podejrzeniem zakażenia. Osoby takie w zaistniałej sytuacji powinny stosować się do 

zaleceń GIS odnoszących się do osób mających kontakt z zakażonym. 
 

Procedura postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19                  
u pracownika szkoły w czasie pandemii 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, 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 przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien 

przychodzić do szkoły. Należy pozostać w domu, poinformować telefonicznie szkołę, 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemilogiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999.  
3. W przypadku stwierdzenia u pracownika objawów chorobowych, w tym                                          

w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, podczas pobytu                     

w szkole, należy odizolować go od innych osób, w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym, obowiązkowo powinien założyć maseczkę. Bezzwłocznie 

powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi                                       

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  
6. Należy ustalić listy 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.  
7. Pracownik, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować                  

o tym pracodawcę jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Po otrzymaniu 

pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik powinien ją bezzwłocznie przekazać 

pracodawcy. 



 

 

 

Procedura przebywania w pokoju nauczycielskim w czasie pandemii 

 

1. Przebywając w pokoju należy zachować dystans min.1,5m. 
2. Rzeczy osobiste, np. kubki, sztućce, książki, itp. należy przechowywać we własnych 

szafkach.  
3.  Przed skorzystaniem z czajnika każdorazowo należy zdezynfekować ręce. 
4. Postępować zgodnie z wytycznymi GIS oraz zasadami BHP. 
5. Pomieszczenie należy systematycznie, minimum co godzinę wietrzyć. 

 

Procedury uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w czasie pandemii 

 

1. W zajęciach może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych.  
2.  Przed wejściem na teren obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk. 
3. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego ucznia od pracownika szkoły 

min 1.5 m, jak również między poszczególnymi uczniami min. 1.5 m. 
4. W czasie trwania lekcji mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła 

dystansu społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi zajęć 

pierwszej pomocy przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt nauczyciela (innej 

uprawnionej osoby) z uczestnikiem zajęć odbywać się będzie z zachowaniem 

wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa (zabezpieczenie w postaci rękawiczek 

jednorazowego użytku, maseczki lub innej osłony ust i nosa, przystąpienie do 

czynności po zdezynfekowaniu rąk).  
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: po przyjściu na obiekt sportowy i po zakończeniu 

zajęć należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce, na zajęciach uczniowie nie 

muszą zakładać maseczek, ochrona podczas kaszlu i kichania oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  
6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach, dodatkowo zaleca się dezynfekcję sztucznych nawierzchni, który 

nie wpłynie negatywnie na stan danej nawierzchni. 
7. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie polega przede wszystkim na 

dezynfekcji przedmiotów, mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują 

szczególności takie jak: (bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, 

słupki do siatkówki, siatki na korcie tenisowym, pachołki i pomoce trenerskie, 

użytkowany sprzęt sportowy, furtki, klamki wejściowe, dozowniki z płynem do 

dezynfekcji, wyposażenie szatni.  
8. Należy wietrzyć sale, korytarze oraz szatnie co najmniej raz na godzinę, a w razie 

potrzeby również w trakcie zajęć.  



9. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować 

dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe np.  gimnastyka, piłka 

koszykowa, piłka ręczna itp. oraz zastąpić je innymi np. piłka siatkowa, lekkoatletyka, 

tenis stołowy i ziemny, badminton. 
10. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni. 
 

 

 


