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Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Stalach  w związku 

z zagrożeniem koronawirusem dotyczące  

uczniów klas I-VIII, zajęć rewalidacyjnych i zajęć pozalekcyjnych uczniów 

 w  Szkole Podstawowej 

 
Podstawa prawna  
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 

2020 r. poz. 1389) 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 01 września 2020  

 
Cele procedur  

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów klas I – VIII poprzez : 

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka  
i pracowników przebywających w budynku szkoły i realizujących zajęcia z uczniami; 

 zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa podczas pobytu 
w szkole uczniom klas I-VIII, w czasie zajęć rewalidacyjnych, oraz zajęć pozalekcyjnych;  

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów i innych osób wchodzących 
do budynku szkoły; 

 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 z dziećmi na 
terenie szkoły, oraz obiektach sportowych na placu szkolnym.   

Osoby podlegające procedurom  

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców 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 i pracownicy ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole. 
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Organizacja zajęć uczniów szkoły podstawowej: 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek wysłać lub przyprowadzać do szkoły 

ucznia zdrowego 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  

izolacji w warunkach domowych. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje w 

tym szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu (sala nr 8, I piętro) zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców. 

5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i w przypadku wątpliwości co do stanu 

zdrowia dziecka będzie ono miało mierzoną temperaturę. 

6. 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. 1,5 m. 

7. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi tylko do przestrzeni wspólnej szkoły, 

czyli do holu na parterze z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun z dzieckiem  

w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przestrzegając innych środków 

ostrożności (m. in. obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

8. Młodsi uczniowie klasy „0” i I odbierani są z holu i odprowadzaniu do sali lekcyjnej 

przez nauczyciela.  

9. W szatni zapewnia się  korzystanie dla każdej  grupy z oddzielnego boksu oraz różne 

godziny przychodzenia uczniów do szkoły. 

10. Każda  grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali a tylko na 

zajęcia z informatyki przechodzi do pracowni komputerowej. Przed każdymi zajęciami 

dezynfekowany jest sprzęt na każdym stanowisku (klasy młodsze dezynfekuje 

sprzątaczka, klasy starsze - uczniowie) . 

11. Nauczyciel przypomina uczniom przed zajęciami o aktualnie obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa: częstym myciu rąk, ochronie podczas kichania i kaszlu unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu.  

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 WF będą na bieżąco czyszczone lub 

dezynfekowane. 

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

rozstawiane są na całej jej powierzchni.  

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, nie 

dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takim przypadku 

opiekunowie powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawek  (pranie lub 

dezynfekcja). 

16. Co najmniej raz na godzinę  w czasie przerwy będzie wietrzona sala w której odbywają 

się zajęcia (monitoring klasowy). 

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, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

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

w innym czasie, uczniami w czasie przerwy opiekuje się nauczyciel, który prowadził 

wcześniej zajęcia w danej grupie.  

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

20. Po opuszczeniu sali po zakończonych zajęciach każdego dnia dezynfekuje się blaty 

stolików, krzesełka oraz biurko nauczyciela, a także pomoce dydaktyczne używane 

przez uczniów.  

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

terenie placu szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

22. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany z zachowaniem przestrzegania czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.  

23. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów, w przypadku dwóch grup 

na zajęciach jedna z nich wychodzi na boiska zewnętrzne.  

24. Podczas realizacji zajęć , w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.   

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

zdezynfekowane z zachowaniem przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń.  

26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

27. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 

pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikać  z informacji 

zebranych od rodziców.  

29. Zajęcia świetlicowe mogą też odbywać się w innych salach dydaktycznych. Do 

regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych są wprowadzone zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki dezynfekcji rąk będą 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć z zgodnie z procedurami.  

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

zdezynfekować.  
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31. Po opuszczeniu świetlicy przez uczniów pomieszczenie będzie myte i dezynfekowane.  

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

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

33.  W sali lekcyjnej,  w toaletach szkolnych znajduje się pojemnik z mydłem, papierowy 

ręcznik wraz  z instrukcją mycia rąk a w salach w których brak umywalki (2 sale) 

dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.  

34. Toalety szkolne podlegają dezynfekcji po każdej przerwie lekcyjnej.  

35. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

36.  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. 

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

odległości.   

38. Po każdorazowym korzystaniu z posiłków  pracownik stołówki czyści i  dezynfekuje 

blaty stołów i poręcze krzeseł.  

39. Pracownicy kuchni myją i dezynfekują stanowiska pracy, opakowania produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

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

w temperaturze min. 60 stopni i wydawane uczniom przez pracownika.  

41. W szkole nie funkcjonują gabinet profilaktyki zdrowotnej ani stomatologiczny.  

 

Procedura postępowania w  przypadku występowania objawów chorobowych u ucznia. 

1. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe. 
2. W stanach infekcji uczeń nie może uczęszczać do szkoły do czasu całkowitego 

wyleczenia.  
3. Przy odbiorze ucznia ze szkoły nauczyciel telefonicznie podaje rodzicom informację 

o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w  zachowaniu ucznia 
w czasie pobytu w szkole. 

4. W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 
zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego 
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego ucznia oraz innych uczniów w 
szkole (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 ucznia 
i odizolowania od grupy do przeznaczonego pomieszczenia. Uczeń oczekuje 
w obecności pracownika szkoły  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 
osób  na opiekunów, aby je odebrali. 

5. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia rodzic jest 
zobowiązany do niezwłocznego odebrania go ze szkoły. 
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6. Nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury ciała u ucznia po uprzedniej zgodzie 
rodziców. Nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz 
w postaci zastrzyków, maści i żelu. 

7. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia  
o zaistniałym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnobrzegu i stosuje się do 
jej zaleceń. 

8. Obszar w którym poruszał się i przebywał uczeń poddaje się gruntowemu sprzątaniu  
i dezynfekcji.  

9. Powiatowy inspektor sanitarny decyduje o wdrożeniu dodatkowych procedur biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek.  

10. 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 zachorowania na COVID-19  
pracownika w Zespole Szkół w Stalach 

 
1. Do pracy w szkole 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 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 
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