
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

 DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ/PRZEDSZKOLA    

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W DOMASZKOWIE 

                                                                        Domaszków, dnia 20 sierpnia 2020 r. 

                      

Podstawa prawna: 

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

zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), 

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

59), 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   

i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1327), 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz.910), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. 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. 2020r. poz.910), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2020r. poz.910), 

8.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020r. 

 

 Cel procedury: 

 

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19. 

 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły. 

 

Uczestnicy postępowania: 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka 

2. Uczniowie 

3. Nauczyciele 

4. Pracownicy niepedagogiczni 

5. Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 



§ 1 

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

 

1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

2. Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.          

W drodze do i ze szkoły/przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły/przedszkola zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk, instrukcja użycia środka dezynfekcyjnego oraz dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym. 

 

4.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola 

lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

5. W przypadku przedszkola dziecko odbierane jest z przedsionka przez pomoc 

nauczyciela. 

 

6. Obowiązuje zakaz wejścia rodziców do szatni szkolnej. 

 

7. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

 

8. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do 

szybkiej komunikacji. 

 

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia/dziecka 

dyrektor może zlecić dokonanie pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. 

 

10. W przypadku zaobserwowania u ucznia/dziecka objawów mogących wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu, taki uczeń/dziecko 

zostanie odizolowany w gabinecie logopedycznym, a w budynku przy ul. Międzyleskiej – 

w gabinecie dyrektora, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o 

konieczności pilnego odebrania go ze szkoły/przedszkola.  

 

11. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zajęcia odbywają się w trzech budynkach: zajęcia 

przedszkolne odbywają się w jednym budynku, zajęcia szkolne odbywają się w dwóch 

budynkach: w jednym dla klas I-V, w drugim – dla klas VI-VIII. Klasy I-III będą 

rozpoczynały zajęcia godzinę później i wcześniej kończyły. 



 

12. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie 

rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

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

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

 

14. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

15. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane. 

 

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony                  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu, również w czasie przerw. 

 

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

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

 

19. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

20. W każdej sali lekcyjnej na biurku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

 

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

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 

22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Dotyczy 

to również dzieci przedszkolnych. 

 

23. W szatni przy wejściu znajduje się środek do dezynfekcji rąk, Uczniowie z klas I-III 

przychodzą do szkoły w innym czasie  niż uczniowie klas IV-V. Lekcje rozpoczynają się w 

trzech porach: w pierwszym budynku o godz. 07.50 i 08.40, w drugim budynku o godz. 

07.45. Ze względu na różne godziny dowozów i różne godziny rozpoczynania zajęć, 

uczniowie nie przychodzą do szkoły w jednym czasie. 

 

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, która składa się z trzech 

pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów w różnych grupach wiekowych. Środki do 

dezynfekcji rąk rozmieszczone są przy wejściu do świetlicy. Pomieszczenia świetlicy są 

wietrzone nie rzadziej  niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, a poza tym przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 



26. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej mają ograniczony kontakt z uczniami    

i nauczycielami. 

27. Podczas dowozów i odwozów dzieci/uczniowie zobowiązani są do przebywania          

w maseczkach zasłaniających usta i nos. 

 

28. Dzieci przedszkolne wychodzą na plac zabaw. Wszystkie sprzęty są regularnie 

dezynfekowane, a w szczególności przed i po zabawie. 

 

29. W przedszkolu dzieci po każdej zabawie myją ręce. 

 

 

 

§ 2. 
  

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły/przedszkola 
  

1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby. 

 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury, w razie 

potrzeby. 

 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają       w  domu   i  zawiadamiają         

o   tym    fakcie     dyrektora szkoły. 

 

4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19,           

w godzinach świadczenia pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się         

do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły. 

 

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/ze szkoły pracownicy 

szkoły/przedszkola oraz inne osoby wchodzące do szkoły dezynfekują ręce  płynem         

do  dezynfekcji, a osoby nie będące pracownikami mają zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczają obowiązujących stref przebywania. 

 

6. Ze względów bezpieczeństwa rodzice przyjmowani są w szkole po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu się. 

 

7. Pracownicy szkoły/przedszkola regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym. 

 

8. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego (minimum 1,5 metra ) 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły. 

 

8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek dezynfekcji 

rąk. 

 

9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy 

przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

 



10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych 

zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

 - często myć ręce zgodnie z instrukcją. 

 - stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem. 

 - unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

 

11. Każdy pracownik dla swojego bezpieczeństwa i komfortu psychicznego może 

pracować w maseczce osłaniającej usta i nos. 

 

12. Wszyscy pracownicy szkoły zwracają uwagę na to, aby uczniowie regularnie myli ręce 

wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza              

i po skorzystaniu z toalety. 

 

13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje z zasadami 

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

dezynfekcji. 

 

14. Opłaty za żywienie i przedszkole przyjmowane są w bocznym wejściu do przedszkola 

(szatnia) od 01 do 10 każdego miesiąca w godzinach 08.15 – 09.00 i 13.15 – 14.00. 

 

15. Ze względu na bezpieczeństwo pracy w Zespole rodzice powinni: 

    - zapoznać się z procedurami opracowanymi w warunkach pandemii COVID-19           

w   przedszkolu i szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegać. 

     - przyprowadzać do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, 

     - nie  przyprowadzać do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji, 

     - zaopatrzyć dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i  ze szkoły w 

transporcie publicznym, 

     - zadbać, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych 

przedmiotów, 

     - odbierać telefony oraz maile ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom 

szkoły szybką ścieżkę komunikacji.                                        

 

  

 

 

§ 3. 

 

Obowiązki nauczycieli 
  

1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły: 

 - wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dbają                 

o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia 

bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku, 

 - prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym 

miejscu w szkole, 

 - prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi                 

na  częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, 



 niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność  stosowania 

przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

 

2. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia dydaktyczne. 

 

3. Organizują wyjścia na świeże powietrze unikając dużych skupisk ludzi. 

 

4. Sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami. 

 

5. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek 

objawów choroby. 

 

§ 4 

 

Obowiązki pracowników obsługi 
  

1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia. 

 

2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie 

minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. 

 

3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, 

poręcze krzeseł i   powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania    posiłków. 

 

4. Wietrzą  pomieszczenia, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na 

godzinę. 

 

5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują  zabawki, wszelkie 

wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów 

komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy 

przypodłogowe. 

 

6. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy dezynfekują ręce. 

 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środków do dezynfekcji. 

 

§ 5. 

Procedury korzystania z posiłków w stołówce 

 

1. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi/uczniami oraz 

personelem opiekującym się dziećmi/uczniami. 

 

2. Do podawania posiłków dzieciom wyznaczony jest pracownik wyposażony w maseczkę, 

fartuch, rękawiczki. 

 

3. Dzieci jedzą posiłki w jadalni na parterze.  



4. Stoliki, krzesła w jadalni przed podaniem posiłków muszą być zmyte ciepłą wodą z 

detergentem i zdezynfekowane. Czynność należy powtarzać przed każdym posiłkiem 

serwowanym dzieciom. 

 

5. Z kuchni na piętrze posiłki zsyłane są windą na parter do rozdzielni posiłków. Tam 

pracownik wyposażony w maseczkę, rękawiczki i fartuch odbiera z windy posiłki i podaje 

dzieciom. 

 

6. Posiłki podawane są  dzieciom do stolików. 

 

7. Po posiłku uczniowie odstawiają talerze i sztućce na boczny stolik. 

 

8. Dzieci przedszkolne pozostawiają talerze na stolikach i z opiekunami wracają do 

wywietrzonych sal, myją ręce. 

 

9. Naczynia i sztućce przenoszone są do zmywalni naczyń i myte zgodnie z procedurą (w 

zmywarce, z użyciem detergentów i funkcją wyparzania). 

 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów. 

  

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie  

Alicja Jakubczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


