
 
Załącznik nr1   

do Zarządzenia nr12/2020 

z dnia 31.08.2020 r. 

 

Procedury bezpieczeństwa  

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  

wśród dzieci, uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnicy 

od dnia 1 września 2020r. 

Szkoła Podstawowa w Jamnicy wprowadza Procedury bezpieczeństwa mające na celu 

zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnicy od dnia 1 września 2020r.                                       

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia                                     

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

Ogólne zasady organizacji pracy: 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

2) 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.  

3) Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 

4) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

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) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

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

nosa, dezynfekcja rąk). 

5) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) do niezbędnego minimum w 

wyznaczonych obszarach: szatnia, korytarz, sekretariat (wszystkich obowiązuje  stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).  

6) W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 



8) Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (klas). 

9) Aby zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, ustala się 

następujące godziny przychodzenia klas do szkoły (jeśli zajęcia rozpoczynają się o godzinie 

8.00): 

a) 7.30 – 7.40 klasy: III, IV, V, 

b) 7.40 – 7.50 klasy: II, VI, VIII 

c) 7.50 – 7.59 klasy I, VII 

10)Wyznacza się stałe sale, do których przyporządkowana zostaje jedna klasa, czyli wszystkie 

zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali: 

Klasa I – sala nr 11,  

Klasa II -  sala nr 15, 

Klasa III – sala nr 12, 

Klasa IV – sala nr 17, 

Klasa V – sala nr 1, 

Klasa VI – sala nr 6, 

Klasa VII – sala nr 2, 

Klasa VIII – sala nr 5. 

11)W klasach I – III nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

12)Uczniowie klas IV-VIII przerwy spędzają w salach lekcyjnych lub na świeżym powietrzu 

na terenie szkolnym. 

13)Uczniowie w czasie przerw pozostają w sali pod opieką nauczyciela, który miał z nimi 

     lekcję. 

14)Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkolnym, w tym w czasie przerw przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem 

siebie odpowiedni dystans. 

15)Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

16) )Uczniowie i nauczyciele w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toalety) 

mają obowiązek zakrywania ust i nosa (przyłbica lub maseczka) oraz zachowania 

bezpiecznego dystansu między sobą. 

17)W trakcie lekcji i na przerwach, w salach, gdzie przebywa jedna klasa nie ma obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

18)Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu miedzy pracownikami szkoły                                   

w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, pokój nauczycielski). 

19)Pracownicy szkoły winni używać maseczki w kontaktach z uczniami, rodzicami i osobami 

z zewnątrz z zachowaniem dystansu odległości, natomiast podczas wykonywania czynności 

służbowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

21)Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

22)W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

23)Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

24)Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



25)Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

26)Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk przy użyciu mydła w płynie                                   

i wody, ochrona podczas kichania i kaszlu, niepodawanie ręki na powitania oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

27)Zobowiązuje się pracowników do codziennego mierzenia temperatury ciała przed wejściem 

do szkoły, a w przypadku, gdy jest ona równa lub przekracza 38oC pracownik nie podejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. 

28)W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia (konieczna zgoda 

rodziców) lub pracownika szkoły należy dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar 

termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej – należy (powiadomić rodziców 

ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej. 

29)Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych 

30)Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania 

epidemii COVID-19. 

31)W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

Oddział przedszkolny 

1) Zajęcia organizuje się w sali Oddziału Przedszkolnego  Szkoły Podstawowej w Jamnicy. 

2) Czas przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godz. (od 800 do 1300). 

3) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola najwcześniej o godzinie 7.45 

4) Dzieci są przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola przez osoby zdrowe. W drodze do       

i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

5) Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                   

w warunkach domowych lub w izolacji. 

6) Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy 

chorobowe. 

7) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci do/z przedszkola nie 

wchodzą na teren budynku. Dzwonkiem sygnalizują przybycie, a dziecko jest 

wprowadzane/wyprowadzane do/z budynku przez nauczyciela. 

8) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują 

dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący minimum 1,5 m. 

9) Po wejściu do budynku dzieci mają obowiązek dezynfekowania rąk. Wykonują tą czynność 

pod nadzorem nauczyciela. 

10)Należy zorganizować dla dzieci pokaz właściwego mycia rąk. 

11)Należy dopilnować, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, w szczególności po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

podwórka.  

12)Dzieci nie mogą zabierać do/z przedszkola zabawek lub innych niepotrzebnych 

przedmiotów. 

13)Ze względów bezpieczeństwa ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie  

osób trzecich. Bezpośredni kontakt jest możliwy przy zachowaniu wszelkich środków 

ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. 



14)Nauczyciel wyjaśnia zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące  w przedszkolu                               

i powody, dla których zostały wprowadzone ze szczególnym naciskiem na: unikanie 

dotykania nosa, oczu, ust, częstego mycia rąk, niepodawaniu ręki na powitania, 

utrzymywania dystansu społecznego, zasłaniania odpowiednio twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

15)Rekomendowany jest kontakt nauczyciel–rodzic, rodzic– nauczyciel  z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

16)Nauczyciel organizuje pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych). 

17)Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek poza teren Szkoły Podstawowej  

w Jamnicy. 

18)W sytuacji stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel niezwłocznie 

informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

 

Świetlica szkolna 

1) Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 11. 

2) Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

3)  Zajęcia są tak organizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości organizowane są zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

4) W trakcie trwania zajęć świetlicowych przeprowadzane jest wietrzenie sali co najmniej 1 

raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

5) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed 

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6) Przynosimy do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory 

szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

7) W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo 

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu 

sportowego. 

8) Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do 

domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły. 

9) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans 

minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje 

rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

10)Kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik 

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie 

zapisu. 

 

Biblioteka szkolna 

1) Zasady przebywania w bibliotece: 

a) uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi 

na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły, 

b) uczeń przed wejściem do biblioteki powinien zdezynfekować dłonie, 



c) w bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych 

użytkowników oraz bibliotekarza, 

d)  należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać                             

w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby. 

2) Zasady wypożyczania książek: 

a) użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, 

b) wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub 

elektronicznie, 

c) w celu zamówienia książki należy skontaktować się z bibliotekarzem w wybrany sposób: 

- osobiście, w godzinach pracy biblioteki, 

- napisać poprzez system Librus (dziennik elektroniczny), 

d) w celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki. 

3) Zasady zwrotu książek: 

a) zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się 

koło biurka bibliotekarza, 

b) zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone z wypożyczania. 

4) Zasady postepowania pracownika biblioteki: 

a) bibliotekarz ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki, 

b) bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien 

dezynfekować blat biurka, 

c) bibliotekarz powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla 

książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1) Utrzymanie w czystości sal, toalet i ciągów komunikacyjnych tj. wejścia do szkoły                          

i korytarzy poprzez codzienną dezynfekcję powierzchni podłogowych (w salach po 

zakończonych zajęciach, w toaletach po każdej przerwie, na korytarzach w ciągu dnia 

według potrzeb i po zajęciach). 

2) Dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatury, włączników, 

toalet, umywalek i powierzchni płaskich - blatów stolików w salach, mebli i parapetów. 

3) Dokonywanie codziennej dezynfekcji pomocy znajdujących się w sali oraz sprzętu 

używanego podczas zabaw na świeżym powietrzu (piłki, skakanki, ringo, hula hop itp.) 

4) Przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji                        

i ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

tak, aby uczniowie  nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.  

5) Prowadzenie monitoringu dezynfekcji sal lekcyjnych, toalet.  

6) Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu pracowników obsługi z uczniami                           

i nauczycielami przebywającymi w sali.  

 

Zasady organizacji żywienia uczniów. 

1) Posiłki do szkoły dostarczane są w formie cateringu z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa. 

2) Pracownik obsługi wydaje posiłki do każdej klasy. 

3) Uczniowie spożywają posiłki w sali. 

4) Po spożyciu posiłku blaty stolików i krzesełka  są czyszczone wodą z dodatkiem detergentu. 

 

…………………………. 

(podpis dyrektora) 


