
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

na terenie Szkoły Podstawowej  im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie 

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

aktualizacja z dnia 05 listopada 2021 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 68 ust. 1 pkt. 6 i 

ust. 5; 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1166 ze zm.) - § 18. 

5. Rozporządzenie MEN 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r.–Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215). 

7. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r. 

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207. 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870).  

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

14. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 

września 2021 r. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1. 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w 

celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie podczas zagrożenia 

epidemiologicznego. 

 

§ 2. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1525
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1525
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1525


Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1. Jednostce, szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte 

w Suchym Dębie; 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców 

Westerplatte w Suchym Dębie; 

3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Suchy Dąb; 

5. Koordynatorze - należy przez to rozumieć szkolnego koordynatora bezpieczeństwa. 

§ 3.  

1. Na tablicy ogłoszeń przy głównych wejściach oraz stronie internetowej szkoły znajdują się 

numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki. 

2. W szkole stosowane są wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

3. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły w okresie pandemii 

wirusa COVID- 19, dotyczące wszystkich pracowników jednostki, uczniów oraz rodziców 

dzieci uczęszczających do jednostki. 

4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

 

§ 4. 

 

Podstawowe środki ochrony przeciw koronawirusowi 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie 

ryzyka zakażenia: 

1. Częste mycie rąk. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Dopilnować, aby 

robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu 

(min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, 

która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 

spowodować przenoszenie się wirusa z powierzchni na siebie. 



5. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu 

powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, 

całowania i podawania dłoni na powitanie; 

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków 

- Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 

drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 

wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na 

stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków; 

7. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie 

szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do 

szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji 

publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, 

która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia. 

8. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w 

których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia 

koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, 

należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

9. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, 

w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to 

możliwe. 

10. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

11. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć 

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami 

bezpieczeństwa żywności. 

12. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia. 

13. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.  

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA 

§ 5. 

 

1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i 

pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę. 

2. Dyrektor: 

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracownika zgodnie z powierzonymi mu 

obowiązkami; (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń); 

2) dba o to, by w salach, w których dzieci spędzają czas nie było zabawek oraz przedmiotów, 

których nie można skutecznie zdezynfekować; 

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce; 

4) kontaktuje się z rodzicem telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u 

ich dziecka; 

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 



7) informuje rodziców o obowiązujących w jednostce procedurach postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej 

oraz plakatów wywieszonych w jednostce); 

8) wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z  

 osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów       

sugerujących infekcję dróg oddechowych); 

9) zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole,         

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii         

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wprowadza w szkole odpowiednio    

wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C 

(kształcenie zdalne) pracy szkoły;  

§ 6. 

 

1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń. 

2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, 

komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS. 

3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19, Dyrektor niezwłocznie 

informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszczu 

Gdańskim. 

4. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem epidemii 

COVID-19. 

5. Dyrektor raz w tygodniu lub w miarę potrzeb przekazuje do powiatowych służb sanitarnych 

raport o stanie zagrożenia epidemicznego środowiska szkolnego zgodnie z ustaloną procedurą.  

6. Organizacja pracy szkoły jest ściśle podporządkowana wytycznym i decyzją Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 7. 

 

1. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dostępnych na 

stronie Strona główna - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu 

Gdańskim - Portal Gov.pl (www.gov.pl) a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8. 

 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://pssewysokiemazowieckie.pis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/psse-pruszcz-gdanski
https://www.gov.pl/web/psse-pruszcz-gdanski


1. Dyrektor na bieżąco przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk,  

obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz informowania o złym stanie 

zdrowia. 

2. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę 

zdrowotną. 

3. Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników 

jednostki oraz ściśle je egzekwuje. 

4. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki 

jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki do dezynfekcji rąk. 

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami 

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

obsługi. 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 9. 

 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00. do 16.30 przy czym: 

1) sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00. 

Możliwość osobistego kontaktu tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu spotkania; 

2) świetlica szkolna pracuje od 6.30-16.30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę 

możliwości w grupach uczniów z danej klasy; 

3) za zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pobytu w szkole 

odpowiada dyrektor. 

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

3. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku zauważenia w/w objawów chorobowych, za zgodą 

rodziców/opiekunów ucznia, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą 

termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony do tego pracownik. Jeżeli pomiar 

termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia 

w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej. 

4. Przebywając w budynku szkoły, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i 

obsługi muszą zakrywać usta oraz nos w przestrzeni publicznej m.in.: korytarz, toaleta, 

szatnia, stołówka oraz w drodze do i z tych miejsc. Obowiązek ten nie dotyczy 

prowadzenia i uczestniczenia w lekcji, z wyjątkiem sytuacji kiedy uczeń/nauczyciel 

przemieszcza się po klasie np. podchodząc do tablicy/ucznia. 

5. Uczniowie, przebywając na terenie szkoły, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz 

starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, na 

korytarzu szkolnym, w stołówce, w świetlicy, w toaletach, w szatniach - oraz w klasie.  



6. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, a także 

zakrywania nosa i ust. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 

 

§ 10. 

 

W celu zapewnienie bezpieczeństwa szkoła zapewnia: 

1. Sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z   

pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole. 

2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w miejscu przygotowywania  posiłków i 

w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia oraz bezdotykowy termometr.  

3. W każdej sali środki do dezynfekcji biurka, umożliwiające samodzielną dezynfekcję przez 

nauczyciela. 

4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych    

oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem. 

5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na    

chorobę zakaźną. 

§ 11. 

 

Komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem  COVID-

19, kontaktują się z nauczycielem za pomocą e-dziennika, telefonicznie lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic 

ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący 

min. 1,5 metra.  

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo do kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i 

wiedzą Dyrektora Szkoły na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 1. 

Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, 

ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co 

rozmówcy. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym znajdującym się przy drzwiach wejściowych oraz wpisuje się do Księgi 

wejść szkoły, podając swoje dane oraz cel spotkania, mierzy temperaturę. 

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który 

zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 

5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły lub 

koordynatorem – tel.  (58) 682-86-26 lub za pośrednictwem dziennika Librus, po spełnieniu 

wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie 

poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności 

niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. Rodzice są zobowiązani do przekazania 



wychowawcy klasy aktualnego numeru telefonu do siebie, a także niezwłocznie po jego 

zmianie.  

7. Kontakt ze szkołą odbywa się w godzinach pracy placówki. 

8. Wszelkie dokumenty wymagające podpisu rodziców zostaną przekazane za pośrednictwem 

uczniów lub poprzez Dziennik Librus. 

 

§ 12. 

 

Organizacja i funkcjonowanie grup przedszkolnych i klas szkolnych 

 

Oddziały przedszkolne 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Grupy nie powinny stykać się ze sobą. 

3. Do każdej grupy przyporządkowany jest ten sam nauczyciel. 

4. Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała, 

powyżej 38°C, pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie lub inne 

objawy świadczące o możliwości występowania choroby. Nauczyciel natychmiast wysyła 

raport do koordynatora bezpieczeństwa. 

5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona również wtedy, gdy zajdzie 

taka potrzeba. 

6. Kontakty nauczycieli i rodziców/opiekunów, zostają ograniczone do minimum podczas 

przyprowadzania i odbierania dzieci. W sytuacjach koniecznych powinny odbywać się 

poprzez e-dziennik lub wyjątkowo w formie telefonicznej. 

7. Obiady odbywają się według harmonogramu z zachowaniem wytycznych MEN. Opłaty za 

obiady dokonywane są tylko i wyłącznie na konto.  

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny w miarę możliwości wynosić 

min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

9. Zabronione jest przynoszenie do jednostki przez dzieci własnych zabawek oraz innych 

niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym dziecka lub w tornistrze. 

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

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

12. Zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk przez uczniów, w szczególności po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza lub z toalety.   

§ 13. 

 

Klasy I-III 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce, zajmują swoje miejsca, nie 

chodzą po sali bez koniecznej potrzeby. Jeżeli uczeń przemieszcza się po klasie jest 

zobowiązany założyć maseczkę. 

2. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 



3. Wychowawcy klas I-III w miarę możliwości ustalają harmonogram dnia/tygodnia dla swojej 

klasy, uwzględniając, m.in.:  

− korzystania ze stołówki szkolnej,  

− zajęć na boisku.  

4. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej mają przerwy zgodnie z harmonogramem 

dzwonków. Przed wyjściem na przerwę uczniowie myją/dezynfekują ręce. 

5. W czasie przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych taśmą strefach na korytarzu (zakaz 

przemieszczania się klas poza strefę, wyjątek stanowi udanie się do toalety). 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny w miarę możliwości wynosić 

min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

7. W czasie pobytu ucznia w szkole temperatura jest mierzona również wtedy, gdy zajdzie taka 

potrzeba. 

8. Kontakty nauczycieli i rodziców/opiekunów, zostają ograniczone do minimum. W 

sytuacjach koniecznych powinny odbywać się poprzez e-dziennik lub wyjątkowo w formie 

telefonicznej. 

9. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum rozmowy nauczyciela z nauczycielem. 

10. Obiady odbywają się według harmonogramu z zachowaniem wytycznych MEN. Opłaty za 

obiady dokonywane są tylko i wyłącznie na konto. 

11. Zabronione jest przynoszenie do jednostki przez dzieci własnych zabawek oraz 

niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

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

14. Wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę. 

15. Zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk przez uczniów, w szczególności po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza lub z toalety.    

16. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu 

do zajęć. 

17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu 

(gabinet pielęgniarki szkolnej sala 307) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 

§ 14. 

 

Klasy IV-VIII 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

2. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

3. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora lub 

wicedyrektora, nauczyciel może zmienić salę lekcyjną w celu przeprowadzenia zajęć z 



uczniami. Obowiązkiem nauczyciela jest wcześniejsze powiadomienie o zmianie sali 

pracownika obsługi, który po zajęciach musi ją zdezynfekować. 

 

4. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej nauczyciel przeprowadza uczniów po przerwie, kiedy 

pozostali uczniowie znajdują się w salach lekcyjnych. 

5. Po wejściu do sali/świetlicy szkolnej każdy uczeń dezynfekuje ręce i zajmuje przypisane mu 

miejsce. 

6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 

innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory 

sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować 

po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

7. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

8. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom 

ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. 

Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z 

zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

9. Uczniowie korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do tornistra. 

10. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu 

(gabinet pielęgniarki szkolnej sala 307) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 

§ 15. 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci/samodzielne przychodzenie uczniów 

1. Do szkoły przyprowadzane może być wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak: katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś 

z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły odbierającego dziecko od rodzica lub 

opiekuna prawnego objawów chorobowych u dziecka (wskazujących na chorobę dróg 

oddechowych), pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je osobie przyprowadzającej i 

informuje dyrektora lub osobę go zastępującą oraz szkolnego koordynatora bezpieczeństwa o 

zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z 

rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o 

informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.  

4. W przypadku, gdy dziecko samo przyszło do szkoły, a zaobserwowano u niego objawy 

chorobowe (wskazujące na chorobę dróg oddechowych) zostaje izolowane w specjalnie do 

tego przeznaczonym pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym 

fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, 

informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. Pracownik szkoły 



niezwłocznie informuje o tym fakcie szkolnego koordynatora bezpieczeństwa (poprzez 

wysłanie raportu).   

5. Dzieci do jednostki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Opiekun (przyprowadzający/odbierający dziecko) może przebywać tylko w przedsionku w 

starej części szkoły/ obok biblioteki gminnej. 

7. Opiekun przebywając w budynku szkoły, musi stosować środki ochronne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły. 

8. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych 

opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m. 

9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

10. Pracownik dyżurujący przy wejściach do szkoły, szatni dba o to, by dzieci z różnych 

oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku. 

11. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

12. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos 

i usta oraz rękawiczki. 

13. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez 

pracownika placówki na zewnątrz szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do 

minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

14. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i 

odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. 

15. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących 

rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

16. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do jednostki bez zachowania bezpiecznego 

dystansu. 

17. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

18. Wyznacza się cztery strefy wejścia do szkoły i wyjścia z placówki: 

1) Wejście A – główne wejście do szkoły /koło biblioteki gminnej/  

2) Wejście B – wejście od boiska ORLIK /koło małej sali gimnastycznej/  

3) Wejście C  – wejście pod łącznikiem szkoły 

4) Wejście D - wejście od strony parkingu  

       19. Wyznacza się godziny przychodzenia do szkoły na zajęcia: 

1) uczniowie dojeżdżający – przyjeżdżają do szkoły zgodnie z harmonogramem 

dowozów, 

2) uczniowie miejscowi – przychodzą do szkoły 10 minut przed planowym rozpoczęciem 

lekcji. 

20. Uczeń klasy I – VIII po zakończonych zajęciach udaje się do szatni i do wyznaczonego     

wyjścia w celu opuszczenia szkoły. 

 

§16. 

 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej 

 



1. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  

2. Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla nich szatni.  

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu 

szkoły. 

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

zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

7. Zajęcia w-f oraz gimnastyki korekcyjnej będą odbywać się na hali gimnastycznej, na boisku 

szkolnym oraz boisku Orlik. 

 

§ 17.  

 

Zasady korzystania z szatni  

 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach/szafkach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje 

zmiana obuwia. 

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni: 

1) dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych - szatnie w „starej” części szkoły 

2) uczniowie klas  I – III – szatnie w „starej” części szkoły, 

3) uczniowie klas IV-VIII - szatnie w “nowej” części szkoły 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży 

wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności uczniowie niezwłocznie opuszczają 

szatnię i udają się pod salę lekcyjną, w której będą mieli zajęcia. 

5. Przebywając w szatni, uczniowie obowiązani są do unikania ścisku. 

6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym 

pomieszczeniu. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia 

do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe 

opuszczenie jej. 

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do 

poinformowania o tym fakcie pracownika obsługi. 

10. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta 

z szatni tylko w celu odbioru swojego okrycia wierzchniego. 

11. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także 

korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

12. Sekretariat nie będzie wypożyczał uczniom kluczyków do szafek w szatni. 



 

 

 

§ 18. 

 

Zasady pobytu w świetlicy szkolnej 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel świetlicy prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

2. Po wejściu do świetlicy szkolnej każdy uczeń dezynfekuje ręce i zajmuje miejsce. 

3. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

4. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom 

ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. 

Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z 

zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

5. Zabawki /pomoce używane przez uczniów w świetlicy szkolnej są odkładane w wyznaczone 

miejsce i dezynfekowane po dniu pobytu dzieci w szkole. 

  

§ 19. 

 

Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych  i pełnienia dyżurów 

1. Dyżury pełnione są zgodnie z planem dyżurów. 

2. W celu zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem nauczyciel pełni dyżur w 

maseczce. 

3. Uczniowie spędzają przerwę na korytarzu przy sali, w której mają lekcje. 

4. Uczniom zabrania się poruszania między korytarzami (góra-dół, nowa część-stara część). 

 

§ 20. 

 

Wyjścia na zewnątrz 

1. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

 

§ 21. 

 

Zasady organizacji bezpiecznego żywienia 

  

1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na 

terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 

3. Pracownicy kuchni: 



1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki; 

2)  myją ręce: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

f) po skorzystaniu z toalety, 

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h) po jedzeniu i piciu 

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne; 

5) przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej 1,5 metra; 

6) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty kuchenne; 

7) myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów 

do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki 

4. Uczniowie kl. I-VIII spożywają posiłek w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem 

wydawania posiłków.  

5. Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcją 

widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

6. Pracownik stołówki wydaje dziecku posiłek wraz ze sztućcami.  

7. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce w okienku zwrotu naczyń. 

8. Po spożyciu posiłku przez uczniów pracownik kuchni myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz 

miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów. 

9. Po wykonaniu czynności związanych z wydawaniem obiadu oraz odbiorem naczyń pracownik 

zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującą instrukcją zakładania 

i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego 

mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

 

§ 22. 

 

Zadania i obowiązki rodziców 

 

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów 

chorobowych. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać 

inne dzieci – dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły. Zaleca się w takiej sytuacji kontakt 

z lekarzem. 

2. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły/przedszkola zmierzyli 

dziecku temperaturę. 

3. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. W takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu. 



4. Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracanie uwagi 

na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Rodzice są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole przez 

dziecko przyborów i pomocy szkolnych potrzebnych  mu do zajęć. 

6. Środki ochrony osobistej tj. maseczka lub przyłbica dla dziecka zapewniają rodzice. 

7. Rodzice są zobowiązani do przekazania wychowawcy klasy aktualnych numerów telefonów 

oraz niezwłocznego poinformowania w przypadku jego zmiany. 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

§ 23.  

 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy 

dziennie. 

2. Każdy pracownik przy wejściu do pracy zobowiązany jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji 

i myć ręce zgodnie z instrukcjami wywieszonymi w toaletach. 

3. Zabronione jest przebywanie na terenie szkoły pracowników wskazujących objawy 

chorobowe. 

  

§ 24. 

 

Pracownicy pedagogiczni  

 

1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg planu lekcji oraz planu dyżurów 

ustalonych przez Dyrektora. 

2. Nauczyciele przebywają w salach lekcyjnych zgodnie z przydziałem sal i nie przemieszczają 

się bez pilnej potrzeby po szkole. 

3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zobowiązany jest do: 

1) wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę; 

2) zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk. W przypadku problemów nauczyciel 

pomaga w tych czynnościach, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety 

oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciel może zorganizować pokaz 

właściwego mycia rąk, przypominać i dawać przykład.  

3) sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, 

objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami 

dot. bhp; 

4) dbania o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z 

drugiej grupy; 

5) dbania o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

6) nieorganizowania w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci; 

4. Dyrektor dokonuje wszelkich starań, aby pracownik mający kontakt z dziećmi i uczniami 

świadczył pracę na terenie jednej jednostki oświatowej. 

 

§ 25. 



1. Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków 

zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniając wzmożone środki 

bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki); 

  

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO  

§ 26.  

1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta; 

2) umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, 

3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika. 

2. Personel sprzątający zobowiązany jest regularnie wietrzyć korytarze szkolne w trakcie zajęć 

lekcyjnych tj. przed dzwonkiem na przerwę i po dzwonku na lekcję.   

 

§ 27.  

 

1. Za utrzymanie czystości w szkole odpowiedzialny jest pracownik, któremu w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia. 

2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne 

do wykonywania prac porządkowych. 

3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracownika podczas wykonywania prac porządkowych 

powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń, z których korzystają dzieci i pracownicy, co 

pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy 

regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka 

dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: 

1) biurka; 

2) drzwi; 

3) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków (po każdej grupie); 

4) klamki; 

5) włączniki światła; 

6) poręcze i uchwyty; 

7) używane przez dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zajęć 

lub zabawy. 

5. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z 

wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. 

6. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony 

indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu 

dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary 

ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko 

podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie 

zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować 

ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych 

ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do 

rozprzestrzeniania się wirusa. 



7. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i 

wymaga prawidłowego ich stosowania: 

1) usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją; 

2) sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita 

dezynfekcja nie jest już gwarantowana); 

3) użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany); 

4) naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając; 

5) przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany 

przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna 

przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów). 

8. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ 

czas ulatniania się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza. 

9. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych 

szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien: 

1) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu, 

2) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci, 

3) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzonej dezynfekcji. 

10. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie zdezynfekować, tj. np. dywany, pluszowe zabawki. 

11. Po zakończonych zajęciach w salach pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekowania 

sprzętu i zabawek. 

 

WYTYCZNE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

 

§ 28. 

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek 

i mycia rąk 

1. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, 

maseczek i mycia rąk: 

1)  techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

2) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-

rece/ 

3) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

  

 

 

 

 

§ 29. 

 

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/


1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, 

rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu 

wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać 

rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30. 

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w 

Suchym Dębie od dnia 01 września 2021 r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice zobowiązani się do ich stosowania i 

przestrzegania. 

3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w szkole na 

bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.  

      

 

Dyrektor szkoły 

Monika Ficek 

Suchy Dąb, 05.11.2021 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


