
 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa Szkole Podstawowej nr 1 

im. Janusza Korczaka we Wronkach zgodnie z wytycznymi MEN, 

MZ i GIS od 1 września 2020 r. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się                

COVID – 19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach 

obowiązują opracowane procedury. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych 

warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor.  

1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 17:05 

a) sekretariat czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30 

b) zajęcia opiekuńcze w świetlicy odbywają się w godzinach od 7:00 do 16:00 

c) pielęgniarka w gabinecie profilaktyki zdrowotnej pracuje jeden dzień w 

tygodniu we wtorek od 9:00 do 15:30 

2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie do szkoły przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły.  

4.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.   

5. Przy wejściu do budynku szkoły zawieszona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby  

wchodzące do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk.  

6. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły. Doprowadzają dziecko do 

wejścia w głównym budynku szkoły, po czym dziecko zostaje odprowadzone do 

właściwej sali przez osobę dyżurującą przy wejściu. 

7. Opiekun odprowadza dziecko do sali lekcyjnej z zachowaniem dystansu 1,5 m. Rodzice 

powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa). 

8. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych po zakończonych zajęciach 

odprowadzane są przez nauczyciela do furtki na boisku szkolnym, gdzie zostają 

przekazani rodzicom/ opiekunom.  

9. W czasie epidemii kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi odbywa się za pomocą 

środków komunikacji na odległość (telefon, mail, e-dziennik). 

10. Na bezpośrednie spotkanie z nauczycielem rodzic/ opiekun umawia się za pomocą 

środków komunikacji na odległość. Spotkanie odbywa się w wyznaczonym miejscu – 

(punkt konsultacyjny na pierwszym piętrze) z zachowaniem wymaganych środków 

ostrożności.  



11. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach ( I ciąg komunikacyjny, 

sekretariat, punkt konsultacyjny na I piętrze). Wszelkie dokumenty tj .podania, wnioski, 

itp. nalży wrzucać do skrzynki znajdującej się na budynku szkoły przy głównym 

wejściu. 

12. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych. Obowiązuje 

szybka komunikacja z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 

 jednocześnie dwoma drogami poprzez:  

 e - dziennik  

 telefon / sms 

 w celu przekazania informacji o następującej treści „ Proszę o natychmiastowy 

kontakt”. 

 o sposobie komunikacji rodzic zostaje poinformowany 

13. Rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do podania szkole aktualnego numeru 

telefonu do kontaktu. Aktualne numery telefonu należy przekazać wychowawcy klasy 

na początku roku szkolnego. 

14. Szkoła posiada dwa termometry bezdotykowe, które dezynfekowane są po użyciu w 

danej grupie (wychowawcy klas uzyskują zgody na pomiar temperatury u dziecka). 

Pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel po zauważeniu objawów chorobowych u 

ucznia. 

15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast odizolowuje 

ucznia w gabinecie pielęgniarki i niezwłocznie powiadomią o tym dyrektora szkoły, a 

ten rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem 

transportu.  

16. Każda klasa realizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wskazanej sali 

lekcyjnej. W trakcie przebywania w szkole uczniowie nie zmieniają pomieszczeń w 

których odbywają się zajęcia. Wyjątek stanowią zajęcia w sali komputerowej. 

 

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

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  

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

lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory 

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

systematycznie czyszczone i dezynfekowane.  

19. Używany sprzęt sportowy jest myty detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu 

zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Sprzęt sportowy pozostawiany jest 

w pojemniku do dezynfekcji. 

20. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć powinny 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w klasie. 

Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 



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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

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

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Wprowadza się nowy plan 

przerw:  

1. 9:00 – 9:10 (w trakcie pierwszej lekcji przerwa śródlekcyjna – ćwiczenia 

śródlekcyjne 

2. 9:55 – 10:05 

3. 10:50 – 11:00 

4. 11:55 – 12:15 (przerwa obiadowa) 

5. 12:35 – 12:40 

6. 13:35 – 13:45 

7. 14:30 – 14:40 

8. 15:25 – 15:35  

9. 16:20 – 16:30 

23. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, w tym w czasie przerw. Boisko szkolne zostaje podzielone na dwie strefy w celu 

ograniczenia bliskiego kontaktu między uczniami wprowadza się nowy regulamin 

dyżurów (załącznik)  

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

nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

25. Uczeń nie może 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.  

26. Wierzchnie okrycia uczniów zawieszane są:  

 w szafach znajdujących się w klasie - uczniowie z sal 1,6,7,9 (w pokrowcach 

na odzież)   

 w szatni na pierwszym piętrze - uczniowie z sal 5,10  

 na wieszakach zewnętrznych znajdujących się na korytarzu szkolnym- 

uczniowie z sal  22, 24  

 w salach lekcyjnych – uczniowie z sal 2, 23 

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w sali nr 12 i 

nr 20. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych znajdują się zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w 

trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

28.  Zostaje ograniczony kontakt personelu kuchennego i pracowników administracji oraz 

obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

29. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych salach, w małych grupach.   

30. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach znajdują się w regulaminie biblioteki  



31. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 

uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

32.  Uczniowie korzystają z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekuna. Preferuje 

się aby uczniowie przynosili do szkoły własne napoje. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

 

1. Szkoła zapewnia sprzęt, środki czystości, płyny do dezynfekcji rąk w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z pomieszczeń szkoły. 

2. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

3. Pracownicy szkoły po wejściu na teren budynku dezynfekują dłonie, a następnie 

zgłaszają się do sekretariatu szkoły w celu pomiaru temperatury ciała. 

4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują 

dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie 

przekraczają obowiązujących stref przebywania.  

5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

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

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Wyznacza się miejsca do częstego mycia rąk dla poszczególnych sal lekcyjnych: 

 uczniowie z sal 1,2,9,10 korzystają z umywalek w sali 

 uczniowie z sal 5,6,7,22,23,24 korzystają z umywalek w łazienkach szkolnych  

 uczniowie z sal 14,15 korzystają z umywalek w łazienkach w drugim budynku 

6. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega 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.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

instrukcje dezynfekcji.  

9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Zasady szczególnej ostrożności dotyczące wydawania posiłków 

  

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w świetlicy szkolnej z zachowaniem 

prawidłowych warunków sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii.  



2. Posiłki wydawane są zmianowo: 

 I zmiana 11:30 - 11:50  

 II zmiana 11:55 - 12:15 

Po zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie.  

3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z 

zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

4. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru 

sali jadalnej i wydaje bezpośrednio przez obsługę. W wydawce szkolnej rezygnuje 

się samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ 

obsługę stołówki, wyposażoną w rękawiczki jednorazowe i maseczkę. 

5.  Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z wyparzarką z dodatkiem 

detergentu.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, nie będą angażowani 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Wyznacza się gabinet pielęgniarki szkolnej jako miejsce, w którym można 

odizolować pracownika w przypadku stwierdzenia widocznych objawy choroby 

wskazującej na chorobę zakaźną do czasu opuszczenia przez niego obiektu  

szkoły 

3a.  Pracownicy są poinformowani, że w przypadku  wystąpienia niepokojących   

objawów choroby nie powinni przychodzić do pracy, 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. 

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

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19: 

 niezwłocznie odsuwa się go od pracy do miejsca o którym mowa w pkt 3 i 

odsyła transportem indywidualnym do domu; 

 wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na zajęcia; 

 powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

     3c. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddany jest gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 



     3d. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

3e.  Ustala się listę pracowników i innych osób obecnych w tym samym czasie na terenie 

szkoły, w miejscach w których przebywał chorując. 

4. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelakich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. Wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instytucji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie. 

5. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o 

potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w 

ostatnim tygodniu w szkole dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący 

oraz powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną. 

6. W szkole prowadzony jest rejestr zaobserwowanych przypadków wskazujących na 

infekcję dróg oddechowych. 

7. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły zwraca się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

8. Z obiektów sportowych znajdujących się poza szkołą (np. kręgielnia) korzysta się 

według zasad opisanych na stronie https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap-pytania-

i-odpowiedzi  

Powyższe procedury organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

obowiązują każdego ucznia, pracownika oraz inne osoby 

przebywające na terenie szkoły od dnia 1 września 2020 r.  

 

 

 


