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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO STO W TYCHACH  

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ COVID-19 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. z dnia 28 maja 2020r., Dz. U. 2020, poz. 1166) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U, 2020, poz. 1386 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:  
a. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, 
b. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany 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.  

3. Objawy o których mowa w pkt. 1 a) i pkt. 2) to w szczególności:  
c. podwyższona temperatura ciała,  
d. kaszel,  
e. ból gardła ból głowy i mięśni,  
f. duszności i problemy z oddychaniem,  
g. brak apetytu, osłabione odczuwanie smaku/ zapachu 

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

5. Wszystkie osoby przemieszczające się w przestrzeni wspólnej (korytarz, klatka schodowa, toalety) 
zobowiązane są: 

h. używać osłony nosa i ust 
i. zachować dystans od innych min. 1,5m 
j. trzymać ręce przy sobie, w miarę możliwości nie dotykać niczego 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 
umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu (w zgięty łokieć) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust. 

7. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 
k. zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy, online 
l. w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk oraz zachować min. 1,5m dystansu od innych 
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m. do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych (pkt. 3); 

n. osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko przy wejściu do szkoły, na klatce schodowej do 
poziomu Ip., w sekretariacie 

8. Każda osoba na terenie szkoły przemieszcza się w minimalnym zakresie. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

1. W okresie zagrożenia epidemicznego, do jego odwołania, szkoła funkcjonuje od poniedziałku do 
piątku w stałych godzinach od 7.00 do 16.30. 

2. Na teren szkoły (korytarz na parterze) mogą wejść wyłącznie rodzice uczniów klas I oraz uczniów 
przewlekle chorych, z zachowaniem zasad: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d. stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

3. Do min. 30 września nie korzystamy z szatni. Uczniowie po przyjściu do szkoły wchodzą do sal, bez 
przebierania butów, wierzchnie okrycie wieszają na oparciu krzesełka 

4. Każda klasa ma wszystkie zajęcia w swojej jednej sali, do której będą przychodzić kolejni 
nauczyciele.  

5. Klasy I-III będą mają przydzielone sale na parterze, uczniowie tych klas przebywają wyłącznie na 
parterze. 

6. Poza przydzieloną salą odbywają się wyłącznie: informatyka, WF, zajęcia native speaker. 

7. W salach, przy swoim stoliku/ biurku, uczniowie pracują bez maseczek. Wyjątek stanowią zajęcia 
informatyki. 

8. Na przerwy uczniowie wychodzą z sal niesynchronicznie, przebywają w wyznaczonej części 
korytarza lub (zalecane) wychodzą na podwórko. 

9. Podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, zaleca się, pozostawanie uczniów w swoich salach, 
by ograniczyć kontakt uczniów na korytarzach szkolnych. 

10. Poza salą uczniowie noszą maseczki – na korytarzu, w toalecie itp.  

11. Uczeń posiada własne niezbędne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/ szufladzie. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą i mogą dotykać tylko swoich rzeczy.  

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W pomieszczeniach 
świetlic, biblioteki i salki gimnastycznej znajdują się pudła „kwarantanna „do dezynfekcji”. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  myte detergentem/ 
dezynfekowane po zajęciach każdej grupy.  

14. Nauczyciele realizujący zajęcia z klasami w sali gimnastyczne w ZS 5 dopilnowują, by mieć przy sobie 
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płyn dezynfekujący, z którego uczniowie korzystają przed wejściem na salę. 

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Szczegóły określa regulamin 
zajęć WF i regulamin zajęć na basenie/ brodziku określony przez MOSiR/ Klub Zdrowie..  

16. Podczas zajęć WF, zajęć pozalekcyjnych i świetlicy kontaktują się ze sobą tylko uczniowie jednego 
rocznika. 

17. Opieka świetlicowa przewidziana jest dla klas I-V, w godzinach 7.00 – 8.00 oraz od zakończenia zajęć 
obowiązkowych do 16.30. 

18. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w pięciu salach, osobno dla każdego rocznika.  

19. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyłącznie rodzice lub osoba upoważniona przez rodziców.  

20. Osoba zgłaszająca się po dziecko nie wchodzi do sali świetlicy. Uprawnienia do odbioru dziecka są 
weryfikowane przez osobę dyżurującą przy wejściu, która telefonicznie powiadamia opiekuna danej 
świetlicy. Dziecko wychodzi do rodzica/ opiekuna.  

21. Osoby odbierające dzieci zachowują dystans min. 1,5m a w razie konieczności czekają przed 
budynkiem szkoły.  

22. Ze względu na ww. czas odbioru dziecka może się wydłużyć.  

23. W roku szkolnym 2020/21 będą organizowane jedynie wyjścia jednodniowe, w szczególności na 
świeżym powietrzu. Nie odbędą się wyjazdy dydaktyczne. 

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 
razie potrzeby także w czasie zajęć. 

2. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i 
elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

3. Każdy wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem 
znajdującym się przy wejściu. 

4. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych, częstego mycia rąk/ dezynfekcji, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, 
unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

6. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i spray do dezynfekcji powierzchni. 

7. Nauczyciel rozpoczynający lekcję dezynfekuje biurko i sprzęty, których używa. 

8. Prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów w 
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,  klawiatury, włączników światła.  

9. Urządzenia na placu zabaw, w miejscach dotykowych, są codziennie dezynfekowane lub myte wodą 
z detergentem. 
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10. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie byty narażone na 
wdychanie oparów  środków  służących do  dezynfekcji. 

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są się plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk -  instrukcje. 

12. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr znajdujący się w gabinecie pielęgniarki.  

13. W szkole wyznaczone jest izolatorium (gabinet pielęgniarki), wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 
chorobowych. 

 

IV. POSIŁKI W SZKOLE 

1. Z użytku wyłączone są dystrybutory wody i automaty z przekąskami. 
2. Dzieci posiadają własne butelki z wodą/ napojem oraz drugie śniadanie. Każde dziecko korzysta 

wyłącznie ze swojego jedzenia i picia, nie wymienia się z innymi. 

3. Zawieszone zostaje wychodzenie na obiady do stołówki Przedszkola Smyki.  

4. Po 11 września możliwe będzie korzystanie z obiadów (catering). Posiłki będą spożywane przez 
dzieci bezpośrednio w klasach.  

 

V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

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. 

2. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z nauczycielami i 
dziećmi, co najmniej 1,5 m. 

3. Obowiązkiem nauczycieli i pani woźnej jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie  
przerwy,  a w razie  potrzeby  także w czasie  zajęć. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia 
przy otwartych oknach. 

4. Nauczyciel powinien w szczególności wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 
obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji. 

5. Nauczyciele dopilnowują, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.  

6. Przemieszczanie się po szkole tylko w koniecznym zakresie. Wszelkie sprawy zaleca się załatwiać 
telefonicznie, mailowo, przez e-dziennik.  

7. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i 
zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, 
rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie 
szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych. 
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VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg 
oddechowych.  

2. Rodzice zobowiązani są monitorować stan zdrowia dziecka, w szczególności dokonać pomiaru 
temperatury przed wyjściem dziecka z domu.  

3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli wśród domowników lub osób, z którymi 
dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną 
chorobę zakaźną. 

4. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury 
dziecku w sytuacji podejrzenia u dziecka objawów chorobowych.  

5. Dopilnowanie, by dziecko zabrało do szkoły wyłącznie NIEZBĘDNE przedmioty.  

6. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szkoły.  

7. Rodzice uczniów klasy I mogą wejść ze swoim dzieckiem na korytarz na parterze, z zachowaniem 
dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co najmniej 1,5 m.  

8. Rodzice podają co najmniej dwa sposoby skutecznego szybkiego kontaktu: telefon, mail. W razie 
zmian uaktualniają dane pisząc przez e-dziennik. 

9. Rodzice kontaktują się ze szkołą zdalnie: telefonicznie, mailowo i za pomocą e-dziennika Librus. 
Tylko w uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty ze szkołą.  

10. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek odbierania telefonów z sekretariatu szkoły (numery:  
32 219 02 40, 607 450 691) oraz od wychowawców.  

11. W przypadku decyzji o skierowaniu któregokolwiek z domowników na kwarantannę – rodzice 
przekazują informację wychowawcy przez e-dziennik. 

12. W czasie oczekiwania na zakończenie nadzoru epidemicznego, zakończenie kwarantanny lub 
zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19, 
dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania. 

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać 
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych zostaje on odsunięty od pracy i odizolowany. Powinien skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 
Szkołę opuszcza transportem indywidualnym i pozostaje w kontakcie zdalnym z dyrektorem celem 
przekazania dalszych decyzji. 

3. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
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należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

5. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym 
czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych 
(w szczególności gorączkę, kaszel, duszności) jest zobowiązany zareagować. 

2. Uczeń z ww. objawami  zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) lub 
wyznaczonym miejscu (sala lekcyjna) w odległości min. 2 m od innych osób, ma zapewnioną 
maseczkę.  

3. Pracownik natychmiast zgłasza telefonicznie ten fakt do sekretariatu. 

4. Rodzice/opiekunowie zostają poinformowani o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze 
szkoły własnym środkiem transportu.  

5. Do czasu odebrania przez rodziców uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela/ pracownika szkoły, 
który wyposażony jest w środki ochrony (maseczka, przyłbica, rękawiczki) i zachowuje odległość 
2m. 

6. O podejrzeniu zakażenia informowany jest sanepid oraz organ prowadzący szkołę, z którymi 
uzgadniane są dalsze działania. 

 

IX. ZMIANA FUNCKJONOWANIA SZKOŁY Z FORMY STACJONARNEJ NA HYBRYDOWĄ LUB ZDALNĄ 

1. Decyzja o zmianie funkcjonowania szkoły może zostać podjęta w sytuacji: 
a. Zakażenia ucznia 
b. Zakażenia pracownika 
c. Nieobecność w szkole tak wielu nauczycieli, że nie jest możliwe ustalenie za nich zastępstw 
d. Wytycznych GIS lub innych instytucji 

2. Decyzja o przejściu na nauczanie hybrydowe lub zdalne wymaga: 
a. Pozytywnego zaopiniowania wniosku dyrektora przez PSSE 
b. Zgody organu prowadzącego szkołę 

 

Dyrektor Szkoły 

Edyta Razmus 


