
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Szklarach Górnych 

Aktualizacja na dzień 16 maja 2022 r.  

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych działa z 

uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

wytycznych Gminy Lubin, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są 

zobowiązane do stosowania dezynfekcji rąk; 

• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w wyznaczonej strefie 

przed wejściem do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za 

zgodą dyrektora szkoły. 

3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 16.00 

6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, w świetlicy, w 

oddziale przedszkolnym sześciolatków i Punkcie Przedszkolnym.  

7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co 

najmniej raz dziennie oraz wietrzone co godzinę. 

 

 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję lub chorobę zakaźną. 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych 

godzinach  

(tj. ucz. klas I-III – w godz. od 7.40 do 7.50, ucz. klas IV-VIII od godz. 7.50, z 

wyłączeniem dzieci korzystających rano ze świetlicy). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z 

opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby 



skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do 

uaktualnienia danych. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję lub chorobę zakaźną należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (pomieszczenie nr 20 znajdujące się 

na parterze) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 

czasie zajęć i podczas przerwy. 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

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

innych salach dydaktycznych. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed 

przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych). 

13. Rodzice powinni przestrzegać godzin przychodzenia/przyprowadzania dzieci do 

szkoły oraz odbierania dziecka ze szkoły. 

 

 

§ 3 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

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

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

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

zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, 

oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po 



każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez 

daną klasę. 

4. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność 

regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

6. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć 

uczniowi/dziecku temperaturę. 

7. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

8. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych 

pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac 

porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

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

oparów środków służących do dezynfekcji. 

10. Zaleca się: 

• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i 

korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – 1 raz 

dziennie oraz w razie potrzeby, 

• mycie sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i 

pomieszczeniach spożywania posiłków poręczy krzeseł oraz klawiatur 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie 

oraz w razie potrzeby, 

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie,  

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i 

dezynfekcja. 

 

§ 4 

 

Zasady funkcjonowania stołówki 

1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym 

uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej 

stanowią grupę. 

2. Dzieci wychodzą ze stołówki z całą grupą i z nauczycielem wracają do swojej 

klasy. 



3. Posiłki podawane w naczyniach jednorazowych odbierają pojedynczo dzieci lub, 

jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą. 

 

 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia 

choroby zakaźnej u pracownika szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

2. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, 

nie powinien przychodzić do pracy.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywania czynności. Jeśli 

jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.  

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

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie przesłana jako wiadomość do nauczycieli a także 

udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas 

szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 


