
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY  

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19  

w Społecznej Szkole Podstawowej DOBRA SZKOŁA w Ratajach 

Podstawy prawne: 

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. (Dz.U. 2020, poz. 492 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (tj. Dz.U.2003, nr 6, 
poz. 69 ze zm.). 

 

I. Procedury postępowania przed rozpoczęciem zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów         

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń jest przyprowadzany do szkoły (odbierany)  przez osobę zdrową.  

3. Nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z            

domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Przed wejściem do szkoły rodzice i dzieci zobowiązani są do stosowania           

środków ochrony indywidualnej: maseczki / przyłbice i do stosowania         

dystansu 2 m.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie oddają ucznia pod opiekę pracownikowi       

szkoły w przedsionku szkoły, zachowując dystans społeczny 2 metry. Nie          

wchodzą do budynku szkoły.  

6. Pracownik obsługi ma możliwość odmowy przyjęcia ucznia, gdy wykazuje         

on objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, wysypka, katar,        

kaszel, duszności itp.).  

7. Obsługa kieruje ucznia bezpośrednio do klasy. Uczniowie nie gromadzą się          

na korytarzach szkoły, lecz przechodzą do swoich klas, gdzie mogą zdjąć           

maseczkę / przyłbicę. 

8. W klasach oczekują nauczyciele pełniący dyżur opiekuńczo –        

wychowawczy. Do ich zadań należy nadzorowanie przeprowadzenia       

obowiązkowej dezynfekcji rąk przez uczniów, przed rozpoczęciem każdych        

zajęć.  

9. Podczas odbioru ucznia ze szkoły, rodzic oczekuje przed wejściem,         

natomiast pracownik obsługi przyprowadza ubranego ucznia.  

 

 

II Procedury postępowania podczas zajęć szkolnych 

 

1. W zajęciach lekcyjnych i dodatkowych może brać udział wyłącznie uczeń          

zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W razie potrzeby nauczyciel wyjaśnia i przypomina uczniom obowiązujące         

zasady bezpieczeństwa oraz przyczyny ich wprowadzenia. 

3. Podczas zajęć lekcyjnych (i dodatkowych) uczniowie zachowują w sali         

dystans społeczny 1,5 metra (rozstawienie stolików). 
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4. W czasie zajęć w sali przebywają tylko uczniowie z nauczycielem (w           

szczególnych przypadkach może być dodatkowa osoba). 

5. Sale lekcyjne są wietrzone przed przyjściem uczniów w czasie przerw. W           

razie potrzeby przeprowadza się dodatkową dezynfekcję pomieszczenia.  

6. W salach lekcyjnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk, a także           

powierzchni. 

7. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników,        

które znajdują się na stoliku i w plecaku oraz w indywidualnej szafce            

każdego ucznia. Zabronione jest wymienianie się przyborami między        

uczniami. 

8. Na stolikach w czasie zajęć znajdują się tylko niezbędne przedmioty          

(zabrania się umieszczania zabawek,ubrań,itp.) 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie           

umyć, uprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sal lekcyjnych lub          

dostęp do nich zostaje uniemożliwiony. 

10.Uczniowie opuszczają salę tylko we wskazanym przez nauczyciela czasie.  

11.W razie konieczności skorzystania z toalety, uczniowie przed powrotem do 

klasy, obowiązkowo myją i dezynfekują ręce. 

12.Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów         

adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

13.Dopuszcza się prace w grupach z zachowaniem dystansu społecznego i          

wszelkich środków ostrożności.  

14.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,          

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry           

kontaktowe. 

15.Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe - należy je          

systematycznie dezynfekować. 

16.Jeżeli nauczyciel w czasie zajęć zaobserwuje u ucznia objawy mogące          

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności         

gorączkę, kaszel, niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, a uczeń taki         

zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym       

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

 

III Procedury postępowania podczas przerw 

1. Nauczyciele organizują przerwy dla swojej grupy wychowawczej, 

dostosowując je do potrzeb wychowanków. 

2. Uczniowie klas I-III spędzają przerwy pod opieką swojego nauczyciela. 

3. Przed każdym wyjściem na przerwę, nauczyciele przypominają dzieciom o 

zasadzie przestrzegania dystansu i konieczności założenia maseczek / 

przyłbic. 

4. Podczas przerw uczniowie w miarę możliwości będą mogli przebywać na 

świeżym powietrzu. 

5. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu i na korytarzach 

szkolnych, będzie uwzględniała zachowanie maksymalnej odległości dzieci 

od siebie oraz zmianowości grup tak, aby ograniczyć kontakty pomiędzy 

grupami. 

6. Sale dydaktyczne muszą być wietrzone, po każdej jednostce lekcyjnej. 
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7. Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do sali są zobligowani do mycia i 

dezynfekcji rąk. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi u któregokolwiek z dzieci 

niepokojące objawy, niezwłocznie wdraża odpowiednie procedury. 

 

IV. Zasady wyjść i przebywania w ogrodzie szkolnym  

 

1. Szkoła nie organizuje wyjść z uczniami poza teren szkoły – np. do parku.  

2. Uczniowie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w obrębie terenu 

szkoły – klasa ekologiczna, ogród szkolny.  

3. Korzystanie przez uczniów z ogrodu, klasy ekologicznej odbywa się  przy 

zachowaniu zmienności grup oraz dystansu pomiędzy nimi.  

4. W ogrodzie/klasie ekologicznej mogą przebywać trzy grupy przy założeniu, 

że zachowany jest między nimi dystans.  

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

6. Urządzenia znajdujące się w klasie ekologicznej są dezynfekowane i 

czyszczone przez osobę wyznaczoną przez dyrekcję szkoły. 

7. Uczniowie i nauczyciel przed wyjściem z sali, dezynfekują ręce. 

8. Uczniowie wychodzą z budynku szkoły na ogród w ramach przerw 

śródlekcyjnych oraz w celu realizacji lekcji w klasie ekologicznej. 

9. Uczniowie opuszczają budynek szkoły tylko pod opieką nauczyciela, jeden 

za drugim 1,5 m odstępach. 

 

V. Zasady postępowania w świetlicy szkolnej 

 

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

innych salach dydaktycznych. 

2. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę) w trakcie          

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem          

wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

4. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą          

znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą           

zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów,       

maskotek itp.). 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie           

umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich          

dostęp. 
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VI. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19.  

Pojawienie się objawów chorobowych u ucznia  

1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów         

chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel grupy       

zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica         

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

2. Uczeń z objawami chorobowymi, zostaje niezwłocznie odizolowany i        

odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji,      

wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika obsługi         

wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę,        

w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia           

rodziców.  

4. Dyrektor kontaktuje się z organem prowadzącym oraz z właściwą stacją          

sanitarno – epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego         

wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do      

zaistniałego przypadku.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany          

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce       

procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń         

miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).  

6. Zadania określone w pkt. 5, wykonuje pracownik wskazany przez         

dyrektora szkoły, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.  

7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i          

pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub         

pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o        

zakażenie.  

8. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt. 7, dyrektor           

podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu         

ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.  

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały         

kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich            

bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń       

sanitarno – epidemiologicznych.  

10.O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych        

uczniów, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie         

koronawirusem, w celu realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

11.Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani        

na bieżąco informować dyrektora placówki, o fakcie potwierdzenia lub nie,          

zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych       

rodzicom przez stację sanitarno – epidemiologiczną.  

12.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o       

zaistniałej sytuacji. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem        

szkoły   podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zamknięciu szkoły.  

 

Pojawienie się objawów chorobowych u pracownika szkoły  
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1. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje          

publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,        

na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku         

podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie          

objawy chorobowe, takie jak np.: duszność, kaszel, stan podgorączkowy i          

kłopoty z oddychaniem, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i            

telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub         

oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia,          

dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony            

koronawirusem.  

3. Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej       

sytuacji.  

4. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego        

zaleceniach inspekcji sanitarno – epidemiologicznej.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy,         

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje      

on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego         

wcześniej miejsca izolacji.  

6. W sytuacji opisanej pkt. 5, dyrektor kontaktuje się z organem 

prowadzącym oraz z właściwą stacją sanitarno – epidemiologiczną, w celu 

uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur 

postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany          

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce       

procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał         

kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).  

8. Zadania określone w pkt. 7, wykonuje pracownik wskazany przez         

dyrektora szkoły, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.  

9. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób         

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach         

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10.W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z          

zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno –         

epidemiologiczną.  

11.W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały         

kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami          

i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych        

zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.  

12.Dyrektor informuje Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej       

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje stosowną         

decyzję o zamknięciu szkoły bądź czasowej kwarantannie.  
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Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie  

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

a) każdego pracownika i szkoły / rodzica / opiekuna prawnego dziecka          

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w         

kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,  

b) osoby rozmawiające z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy          

czas,  

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym,        

co osoba chora. 

2. Dla osób z KONTAKTU prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą           

chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar       

temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno –       

epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w       

celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu       

odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy         

(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy        

niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno –      

epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału         

obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb        

postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania         

szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy,       

poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez          

służby sanitarne.  

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać          

podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

VII. Zasady postępowania po zajęciach szkolnych 

 

1. Odbiór dziecka ze szkoły następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna         

prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi       

szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej. 

2. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna       

prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje       

przy drzwiach wejściowych. 

3. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka          

odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od             

innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły). 

4. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa       

na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne. 
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VIII. Postanowienia końcowe  

 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika / rodzica        

/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone         

z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną. W         

związku z tym, dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do ścisłej          

współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.  

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, niezwłocznie      

należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –       

Epidemiologiczną w Chodzieży przy ul. Składowej 5, 64-800 Chodzież:  

a. telefon dyżurny: w godzinach pracy 67/ 28 20 272; 

b. telefon dyżurny w sobotę, niedzielę, i święta:  515 116 548  

c. telefon alarmowy: 222 500 115 

 

3. Inne numery telefonów kontaktowych:  

• Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Poznaniu 61 656 80         

50;  

• numer alarmowy 112;  

• całodobowa infolinia NFZ w sprawie korona wirusa: 800 190 590  

 

4. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązują do              

odwołania.  
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