
Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  

podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczych w klasach I – III  

w Szkole Podstawowej w Dąbiu  

od 25 maja 2020r.  

 

 

 

Organizacja zajęć 

 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów; 

 

2. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4 m2na 1 osobę (uczniów i 

nauczycieli); 

 

3. Uczniowie przebywają w wyznaczonych i stałych salach; 

 

4. Uczniowie przebywają z tym samym nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora; 

 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć; 

 

6. Z sali, w której przebywają uczniowie usunięto przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować; 

 

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

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane po użyciu; 

 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów muszą wynosić min. 1,5m (1 

uczeń –1 ławka szkolna); 

 

9. Uczeń posiada własne przybory, zeszyt informacyjny, zeszyt w linię i zeszyt w kratkę, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Po zajęciach 

wszystkie materiały, prace, przybory uczeń zabiera ze sobą;  

 

10. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

 

11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą; 

 

12. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów;  



 

13. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub 

zdezynfekowane; 

 

14. Sale, w których przebywają dzieci 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;  

 

16. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela; 

17. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego; 

 

18. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany;  

 

19. Na boisku mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem dystansu 

społecznego; 

 

20. Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły; 

 

21. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej;  

 

22. Obowiązkowo zmieniają obuwie;  

 

23. Po zajęciach zabierają do domu wszystkie swoje rzeczy, nie zostawiają ich w szatni;  

 

24. Szatnie są codziennie dezynfekowane; 

 

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

korzystania ze świetlicy szkolnej; 

 

26. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców; 

 

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałej, wyznaczonej sali z zachowaniem zasady  

4 m2na osobę i 12 dzieci w grupie; 

 

28. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m; 

 



29. 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; 

 

30. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły; 

 

31. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie z objawami chorobowymi: kaszel, katar, 

gorączka nie będą wpuszczani do szkoły; 

 

32. Uczeń ma wykonany pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły a także jeżeli 

zaistnieje taka konieczność w trakcie zajęć. 

 

33. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe; 

 

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

ucznia do szkoły; 

 

35. W szkole ustalona jest szybka ścieżka komunikacji z rodzicem; 

 

36. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia przy wejściu do szkoły i  

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych; 

37. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy u dziecka co najmniej jeden z 

poniższych objawów: 

 gorączka powyżej 37 st.  

 kaszel 

 trudności z oddychaniem 

bezzwłocznie wprowadza postępowanie wg Procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia wystąpienia u pracownika lub dziecka zakażenia COVID –19. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są 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 znajduje się punkt dezynfekcji rąk oraz informacja 

o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły; 

 



3. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje o sposobie prawidłowego zakładania i 

zdejmowania maseczki oraz rękawiczek; 

 

4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nos oraz nie przekraczania 

obowiązujących stref przebywania; 

 

5. Pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to 

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

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety; 

 

6. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, 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, 

klawiatur, włączników; 

 

7. Dezynfekcja prowadzona jest z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji;  

 

8. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

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

środków służących do dezynfekcji; 

 

9. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice; 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

instrukcje; 

 

11. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

 zakażenia COVID-19 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia). 

 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest 

niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane 

pomieszczenie. 

 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami ucznia (czas oczekiwania na rodzica max 

do 40min), Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i 

informuje o objawach. 

 

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna ucznia 

podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd 

Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

 

6. Przez ignorowanie wezwania rozumie się: uporczywe nieodbieranie telefonu 

podanego przez rodzica, jako kontaktowy; niepojawienie  się rodzica po 

określonym  przez niego w trakcie rozmowy powiadamiającej o zaistniałej sytuacji 

czasie,  brak informowania przez rodzica pracowników szkoły o nieplanowanym 

spóźnieniu. 

 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka) kontaktuje się telefonicznie z 

rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

8. Nauczyciel przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał 

uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i 

dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

 

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z 

pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę 

ochronną/przyłbicę i rękawiczki, fartuch. 



 

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia 

 

12. Opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik wyznaczony przez dyrektora. 

 

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych 

uczniów  do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

 

14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu) i wprowadza 

do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

 

15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

 

16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe. 

 

17. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

 

19. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

 

20. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu 



w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się 

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania. 

 

 

Przepisy końcowe  

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

 

2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 

ścisłego stosowania i przestrzegania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1   Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu w 

związku z zagrożeniem COVID – 19 

……………………………….……… 

………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 

 

Oświadczenie 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………………………………………….. 

                                                                                        (imię, nazwisko dziecka) 

ucznia klasy ……, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu 

informujemy, że chcemy skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole 

podstawowej codziennie w godzinach od ……….… do …………..  

 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe – bez objawów chorobowych i może bez 

przeszkód uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych, organizowanych od 25 maja 2020 roku dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. 

Oświadczamy, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie lub 

w izolacji w związku z zakażeniem lub zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. 

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka przy wejściu do szkoły a 

także jeżeli zaistnieje taka konieczność w trakcie zajęć. 

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla 

zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem 

z placówek oświatowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie wyrażamy zgodę na 

objęcie naszego dziecka opieką w szkole podstawowej, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek 

roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na 

COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w placówce. 

Potwierdzamy znajomość Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 

zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach edukacji wczesnoszkolnej 

i jednocześnie deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych.  

 

 

…………………………………………………… 

         (czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

Dąbie, dnia ……………………. 


