
Procedury bezpiecznej organizacji pracy i bezpiecznego funkcjonowania 

szkoły po zakończeniu zawieszenia działalności związanej  

z KORONAWIRUSEM (COVID-19) oraz postępowania na wypadek podejrzenia 

wystąpienia zakażenia KORONAWIRUSEM (COVID-19) u dzieci i pracowników 

Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. 

 

Podstawa  prawna: 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                       
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                      
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780); 

 Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 
kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

 Wytyczne MEN, MZ i GIS z dnia 15 maja 2020r. dla szkół podstawowych. 
 

§1 

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji pracy Szkoły 

1. Procedura bezpiecznej organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły  po 
zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz 
postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 
(CODIV-19), u dzieci i pracowników zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich 
pracowników Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu  (zwanej dalej jako „Szkoła”) oraz 
rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.  
 

2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o rodzicach należy przez to także rozumieć 
opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru  
i przyprowadzania dziecka do Szkoły. 
 

3. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka 
do Szkoły  do podpisania oświadczeń stanowiących załączniki  do niniejszych 
Procedur i dostarczenie ich do Szkoły lub  przesłanie  drogą elektroniczną. Odmowa 
podpisu któregokolwiek dokumentu  jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczęszczania dziecka do Szkoły . 



4. Po wznowieniu funkcjonowania Szkoła  działa w oparciu o rozporządzenia  
i wytyczne Ministerstwa Zdrowia,  Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, w związku z powyższym ogranicza się liczebność grup zgodnie  
z wytycznymi.  
 

5. W przypadku braku możliwości objęcia opieką wszystkich uczniów klas 1-3,   
z  tej formy powinny skorzystać w pierwszej kolejności  dzieci, których obydwoje 
rodzice pracują poza domem.  
 

6. Z prawa pierwszeństwa korzystają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.  
 

7. W Szkole  organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z elementami zajęć 
dydaktycznych w ramach zajęć świetlicowych.   
 

8. Podstawa programowa jest  realizowana  nadal  w trakcie zajęć za pośrednictwem 
komunikowania się na odległość (nauka zdalna) i dzieci uczęszczające do Szkoły  
powinny zalecone zajęcia wykonywać w domu. 

§ 2 

Organizacja zajęć 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, prowadzonych w ramach zajęć 
świetlicowych.  

2. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

3. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów. 

4. Zajęcia mają  charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy  od decyzji 
rodziców dzieci, przy organizacji takich zajęć uwzględnia się   możliwość  placówki 
oraz bezpieczne warunki ich realizacji. 

5. W grupie może   przebywać do 12 uczniów (ilość uczniów jest uzależniona od 
wielkości sali). W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego 
może zostać   zwiększona  liczba dzieci - nie więcej niż o 2.  

6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

8. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali jest nie mniejsza niż 4 m2 na  
1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

9. Z sali, w której przebywa grupa, zostały  usunięte  przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 



skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą  dokładnie czyszczone  
lub dezynfekowane.  

10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą  min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

11. Uczeń powinien posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie mogą  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dopuszcza 
się używanie własnych tabletów przez uczniów w celach edukacyjnych.   

12. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają  umyte lub zdezynfekowane.  

13. Zajęcia  odbywają  się wyłącznie w budynku Szkoły (brak możliwości organizacji 
zajęć na szkolnym boisku i wyjść poza teren Szkoły).  

14. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

16. Ogranicza się  aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

17. Zostaje ograniczony kontakt pomiędzy zorganizowanymi grupami uczniów.  

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,  
np. zabawek.  

19. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  
Obowiązuje nowa  nową zasada korzystania przez grupę z szatni przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 
korzystania ze świetlicy. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od 
rodziców.  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 
na osobę.  

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą,  
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

                                                           

1Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 
2019 r. poz. 639). 



24. Rodzice przyprowadzają dziecko do głównego wejścia, nie wchodzą z nim do 
szkoły. Uczeń samodzielnie przechodzi do pomieszczenia wskazanego przez 
pracownika szkoły.  

25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

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

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

28. Ogranicza się  przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)  
i w wyznaczonych obszarach. 

29. W Szkole znajduje się  bezdotykowy termometr, przeznaczony do pomiaru 
temperatury ciała , jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych  Termometr  dezynfekuje się każdorazowo po 
użyciu.  

30.  Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby zostaje  odizolowane   
w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób,  
a rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie w celu pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły. 
 

§ 3 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym  umieszczono  numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku Szkoły należy skorzystać  z płynu dezynfekującego do 
rąk zgodnie  zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia.  

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny  dezynfekować   dłonie lub mieć 
założone   rękawiczki ochronne,  zakryte usta i nos oraz nie przekraczać  
obowiązujących stref przebywania. 

4. Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 
biorące udział w zajęciach.  

5. Rodzice /opiekunowie dziecka powinni nauczyć dziecko prawidłowego zakładania 
i ściągania maseczki.  

6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.   



7. W Szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych–poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

8.  Dezynfekcję przeprowadza się  przestrzegając ściśle  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. Wszyscy pracownicy szkoły  powinni być  zaopatrzeni w indywidualne środki 
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostają   plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
rąk – instrukcje. 

11. Zapewniona  jest  bieżącą dezynfekcja  toalet. 

12.  W Szkole regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne oraz dezynfekowane 
powierzchnie dotykowe.  

 
§ 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły 

1. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości nie angażuje się  w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka. 

3. Wyznaczono  i przygotowano  (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy Szkoły  zostają poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, 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. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na 
stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

../../micha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9BRT5WBB/gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

-  niezwłocznie odsunąć go od pracy,  

-  wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów,  

- powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,   

 - stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

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

8. Należy ustalić  listę osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  
o zakażenie oraz  stosować  się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

§ 5 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 .05.2020 r. 

Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia koronawirusem SARSCoV-

2 przez MZ, MEN oraz GIS. 

 
Zatwierdzam: 
Robert Pogan 
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