
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Stalach  w związku 

z zagrożeniem koronawirusem dotyczące  

uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji uczniów klasy ósmej 

 z nauczycielami w  Szkole Podstawowej 

 
Podstawa prawna  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. poz. 872). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 878) 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego – Koronawirus SARS-CoV-2 

 
Cele procedur  

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka  
i pracowników; 

• zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa podczas pobytu 
w szkole dzieciom klas I-III, w czasie zajęć rewalidacyjnych, konsultacji  
 uczniów klas ósmych z nauczycielami;  

• usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów; 
• wdrażanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 
• dostosowanie metod i sposobów organizacji zajęć do wieku dzieci, ich możliwości 

rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków. 

Zakres procedur 

Procedurom  podlegają zasady przestrzegania higieny oraz organizacji zajęć dzieci na terenie 
szkoły, na boisku szkolnym.   

Osoby podlegające procedurom  

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół. Wszyscy pracownicy  szkoły są zobowiązani do 
natychmiastowego informowania o  wszelkich zaistniałych zagrożeniach.  

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem 
odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w szkole. 

 



 

Organizacja zajęć w  klasach I-III szkoły podstawowej: 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i o ile to możliwe pozostawać do 

dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia. 

2. Dzieci do szkoły powinny być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

3. Szkoła nie przyjmie dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

4. 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. 

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły czyli do holu na parterze  

z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica 

z dzieckiem, przestrzegając wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. W szatni zapewnia się  wykorzystanie co drugiego boksu dla każdej z grup oraz zasadę 

zmianowości korzystania przez grupę,  przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

7. Na zajęciach w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego może być – nie więcej niż o 2 więcej  z uwzględnieniem  rodzaju 

niepełnosprawności uczniów.  

8. Do  każdej grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

9. Każda  grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

10. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali wynosi nie mniej niż 4 m2 na 1 osobę.  

11. Nauczyciel  informuje  uczniów, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole 

 i dlaczego zostały wprowadzone. 

12.  W sali, w której przebywa grupa,  usuwa się 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. 

13. W sali  zachowuje się odległości 1,5 m  pomiędzy stanowiskami dla uczniów  na zasadzie  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

14. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.  

15. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. Co najmniej raz na godzinę  w czasie przerwy  wietrzy się salę w której odbywają się zajęcia.  

17. Nauczyciel dopilnowuje by uczeń umył ręce po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po 

powrocie ze świeżego powietrza, korzystając z toalety szkolnej zgodnie z instrukcją  

wywieszoną w Sali lub toalecie z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

18. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami planuje przerwy w zajęciach dla każdej z grup  

w innym czasie.  

19. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa 

spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 



20. Po opuszczeniu sali po zakończonych zajęciach dezynfekuje się blaty stolików, krzesełka oraz 

biurko nauczyciela, a także pomoce dydaktyczne używane przez dzieci.  

21.  Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

22. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki. 

23. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

24. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów.  

25. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub 

zdezynfekowane z zachowaniem przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń.  

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

ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikać  z informacji zebranych od 

rodziców.  
27. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. 

28. Na świetlicy szkolnej może przebywać grupa 12 uczniów, zwiększona o 2 po uzgodnieniu  

z organem prowadzącym.  

29. Z świetlicy szkolnej usunięte zostają sprzęty i pomoce, których nie można umyć lub 

zdezynfekować.  

30. Po opuszczeniu świetlicy przez dzieci pomieszczenie będzie myte i dezynfekowane.  

31. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

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

32.  W sali lekcyjnej,  w toaletach szkolnych powinien znajdować się pojemnik z mydłem, 

papierowy ręcznik wraz  z instrukcją mycia rąk.  

33. Toalety szkolne podlegają dezynfekcji po każdej przerwie lekcyjnej.  

34. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

35.  W stołówce uczniowie mogą korzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych w kuchni 

szkolnej z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących 

się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, zasadami szczególnej ostrożności  w tym 

zachowaniem odległości stanowisk pracy. 

36. W stołówce szkolnej mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów z zachowaniem 

odległości.   

37. Po każdorazowym korzystaniu z posiłków czyści się i  dezynfekuje  blaty stołów i poręczy krzeseł 

po każdej grupie.  

38. Pracownicy kuchni myją i dezynfekują stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

39. Wielorazowe naczynia i sztućce wyparza się w zmywarce z dodatkiem detergentu.  

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych u dziecka. 

1. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe. 
2. W stanach infekcji dziecko nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego wyleczenia.  
3. Przy odbiorze dziecka ze nauczyciel telefonicznie podaje rodzicom informację 
o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie 
pobytu w szkole. 
5. W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia 
przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. 
uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka 
niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, nauczyciel ma obowiązek 
powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka i odizolowania od grupy do 
przeznaczonego pomieszczenia. Dziecko oczekuje w obecności pracownika szkoły   
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób  na opiekunów, aby je odebrali. 
 6. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany 
do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 
Nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury ciała u dziecka po uprzedniej zgodzie 
rodziców. Nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci 
zastrzyków, maści i żelu. 
8. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia  
o zaistniałym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnobrzegu i stosuje się do jej 
zaleceń. 
9. Obszar w którym poruszało się i przebywało dziecko poddaje się gruntowemu sprzątaniu  

i dezynfekcji.  

10. Powiatowy inspektor sanitarny decyduje o wdrożeniu dodatkowych procedur biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

11. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor ustala listę osób 

przebywających w tym samym czasie w obszarach szkoły, w których przebywała osoba 

zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępnych na str. 

gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w  przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

pracownika w Zespole Szkół w Stalach 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownik w przypadku niepokojących objawów powinien pozostać w domu 

 i skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić po nr 999 lub 112  

i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.  

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

objawów dyrektor placówki niezwłocznie odsuwa go od pracy do wyizolowanego 

pomieszczenia.  

4. Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia o zaistniałym fakcie stację sanitarno-

epidemiologiczną w Tarnobrzegu i stosuje się do jej zaleceń. 

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntowemu 

sprzątaniu i dezynfekcji.  

6. Powiatowy inspektor sanitarny decyduje o wdrożeniu dodatkowych procedur biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor ustala listę osób 

przebywających w tym samym czasie w obszarach przedszkola, w których przebywała 

osoba zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dostępnych na str. gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl 

Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 
którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Szkoła zapewnienia środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, 
fartuchy w razie potrzeby) oraz środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), środki 
do dezynfekcji, przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku. 

3. Nauczyciele/inni pracownicy szkoły powinni ściśle przestrzegać higieny rąk (mycie 
i dezynfekcja) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po kontakcie 
z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony 
osobistej.  

4. W razie konieczności używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 
oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania 
w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

5. Pracownicy szkoły nie powinni nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia, żadnych 
pierścionków, zegarków, bransoletek, które utrudniałyby prawidłowe umycie,  
dezynfekcję rąk. 

6. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używa się 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 



7. Zapewnienia się w holu oraz w toaletach na każdym piętrze zamykane i opisane 
kosze wyłożone workiem foliowym na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

8. Prowadzący zajęcia nie mogą korzystać z telefonów podczas zajęć. 

9. Zachowuje się odpowiedni dystansu społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci 
i młodzieży. 

10. Sale w czasie przerw powinny być regularne wietrzone. 

11. W sali powinny być regularnie dezynfekowane  i czyszczone powierzchnie wspólne 
(klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, sprzęt do rehabilitacji) 
oraz powierzchnie dotykowe: biurka i stoliki/ławki, klawiatury  
i myszki, włączniki świateł po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku 
zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez 
uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 
zajęć  następuje niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w 
odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. 
W przypadku małoletniego dziecka w obecności osoby dorosłej z zachowaniem 
wymogów sanitarnych 

13.  Dyrektor szkoły lub inny pracownik zawiadamia osoby wskazane do kontaktu 
o zaistniałej sytuacji w celu niezwłocznego odebrania dziecka/młodzieży oraz 
kontaktuje się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie  
z procedurą ogólną.  

14. Obszar w którym poruszało się i przebywało dziecko poddaje się gruntowemu 
sprzątaniu i dezynfekcji.  

15. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor ustala listę osób 
przebywających w tym samym czasie w obszarach szkoły, w których przebywała 
osoba zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
dostępnych na str. gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl 

16. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 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. 

17. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
dyrektor szkoły niezwłocznie odsuwa go od pracy i odsyła transportem 
indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). 

18. Dyrektor szkoły wstrzymuje przyjmowanie dzieci oraz powiadamia właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

19. Pracownik oczekuje na transport w izolacji od innych osób w wydzielonym 
pomieszczeniu. 



20. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza 
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz dezynfekuje się 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

21. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek.  

22. Dyrektor placówki ustala listę osób z którymi miał kontakt pracownik.  
 

Procedury organizacji konsultacji dla uczniów klas 8 w celu zapobiegania zakażeniom 
wirusem SARS-CoV-2 

 

1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

2. W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

3. Przed wejściem do szkoły młodzież obowiązkowo dezynfekuje ręce,  w przypadku 
przeciwskazań zdrowotnych  do stosowania środków do dezynfekcji, uczeń powinien  
umyć ręce w łazience na parterze. 

4. Dyrektor szkoły ustala zasady korzystania z szatni.  

5. Zajęcia odbywają się, wg ustalonego harmonogramu konsultacji indywidualnych 
i grupowych.  

6. Na zajęciach w grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

7. Nauczyciel – konsultant informuje  uczniów, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 
obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

8. Konsultacje indywidualne oraz grupowe  odbywają się z uwzględnieniem odległości 
pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik) Wyznacza się  stałą salę 
na konsultacje dla tej samej grupy.  

9. Uczniowie zachowują dystans społeczny 2 m odległości między osobami przebywając 
na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

10. Salę, w której organizuje się konsultacje, wietrzy się co najmniej raz na godzinę. 

11. Nauczyciele/inni pracownicy szkoły powinni ściśle przestrzegać higieny rąk (mycie 
i dezynfekcja) przed i po kontakcie z młodzieżą, po kontakcie z zanieczyszczonymi 
powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej.  

12. W sali regularnie dezynfekuje się  i czyści powierzchnie wspólne (klamki drzwi 
wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł) oraz powierzchnie dotykowe: biurka 
i stoliki/ławki, klawiatury i myszki, włączniki świateł, po zakończeniu zajęć przez 
uczestnika (w przypadku konsultacji indywidualnych) lub grupę uczestników i przed 
rozpoczęciem zajęć przez następnego uczestnika lub drugą grupą uczestników.  



13. Toalety szkolne podlegają dezynfekcji po każdej przerwie lekcyjnej.  

14. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej po zapoznaniu się z zasadami 
korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres 
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

15. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 
konsultacji  następuje niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie  
w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce.  

16.  Dyrektor szkoły lub inny pracownik zawiadamia osoby wskazane do kontaktu  
o zaistniałej sytuacji w celu niezwłocznego odebrania dziecka/młodzieży oraz 
kontaktuje się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie  
z procedurą ogólną. 

17. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 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. 

18. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor szkoły 
niezwłocznie odsuwa go od pracy i odsyła transportem indywidualnym do domu 
(transport własny lub sanitarny). 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje przyjmowanie dzieci oraz powiadamia właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

20. Pracownik oczekuje na transport w izolacji od innych osób w wydzielonym 
pomieszczeniu. 

21. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza 
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz dezynfekuje się 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

22. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

23. Dyrektor placówki ustala listę osób z którymi miał kontakt pracownik.  
 

 

 

 

 


