
ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Kard. Wyszyńskiego 

w Woli Rafałowskiej 

z dnia 31.08.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w Szkole zmienionej Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  

z wystąpieniem COVID-19 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli  Rafałowskiej 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa 

w związku z wystąpieniem COVID-19, w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania 

i stosowania. 

§ 3. 

Niniejsze zarządzenie uchyla Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej Nr 28/2019/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie w sprawie 

wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie 

prowadzonych w szkole zajęć. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.` i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

 

………………………….. 

Podpis Dyrektora 
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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego 

w Woli Rafałowskiej 

w związku z wystąpieniem COVID-19 
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PODSTAWA PRAWNA 

• 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.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

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

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 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. 2020 poz. 781), 

CEL PROCEDURY 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w Szkole 

Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej i po za nią, od momentu podjęcia 

nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru ze Szkoły.  

ZAKRES PROCEDURY 

1. Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć: 

a) dydaktycznych, 

b) opiekuńczo- wychowawczych,  

c) rewalidacyjnych, 

d) zajęć pozalekcyjnych 

e) prowadzonych na terenie boiska szkolnego.  

f) Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

g) Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej 

pracy każdego nauczyciela i personelu szkoły.  

SZCZEGÓŁOWY SPIS PROCEDUR 

I. Procedury ogólne 

II. Procedura bezpieczeństwa na czas epidemii 

III. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły 

IV. Procedury sanitarne 

V. Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

VI. Procedura organizacji zajęć w szkole 

VII. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych/świetlica 

VIII. Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

IX. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć specjalistycznych    
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X. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

XI. Procedury sanitarne w bibliotece 

XII. Procedury żywieniowe 

XIII. Procedury korzystania z boiska szkolnego 

XIV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 

XV. Zasady RODO 

XVI. Przepisy końcowe 

 

 

I. Procedury ogólne 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. 

Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej , zwanego dalej Szkoła lub placówką, 

odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem. 

2. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00 

3. Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi 

na infekcję, a także jeśli pomiar temperatury wykaże 37,7C. Po wejściu do budynku Szkoły 

każdemu pracownikowi oraz uczniowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. 

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. 

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą 

chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

5. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej prowadzą nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, a także nauczyciele nauczający danego przedmiotu natomiast zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlicy szkolnych i w miarę możliwości inni – 

wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, 

decyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustala, którzy nauczyciele będą prowadzili 

zajęcia. 

6. Przy drzwiach wejściowych 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 placówki. 

7. W Szkole funkcjonuje szybka ścieżka komunikacji z rodzicami za pomocą: telefon do 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 

II. Procedura bezpieczeństwa na czas epidemii 

 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane 

przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba 

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola/szkoły o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 



 5 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów 

z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji 

dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw / szkolnym 

boisku. 

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk 

na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola/szkoły umieszcza numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej służb 

medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

13. Dyrektor zapewnia każdej grupie/klasie co najmniej jeden termometr bezdotykowy. 

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia 

stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących 

objawów chorobowych na terenie przedszkola/szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika 

od pracy i właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ 

prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola/szkoły kolejnych 

osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Rodzice /prawni opiekunowie 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących 

w przedszkolu/szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa 

COVID-19. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola / posyłania do 

szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do 

przedszkola / posłaniem do szkoły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. 

maseczką, podczas przebywania w budynku przedszkola/szkoły. 
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5. Rodzice/prawni opiekunowie zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. 

maseczką) w drodze do szkoły. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do 

przedszkola/szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie nie przyprowadzają do przedszkola dziecka / nie posyłają do szkoły 

ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania dziecku 

o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

9. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny 

zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez 

obserwację dobrego przykładu. 

 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole/szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii 

koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece 

dzieci/uczniów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu 

minimalnie 1,5 m. 

5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (woźni) i kuchenny nie miał kontaktu 

z dziećmi/uczniami i opiekunami grup / nauczycielami. 

6. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują 

w przedszkolu/szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

7. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci/uczniów, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek). 

8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce 

i zabawki zdezynfekowano. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez 

dzieci/uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, 

przypomina i daje przykład. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych 

grupach w ustalonych, stałych porach. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi/uczniami 

poza teren przedszkola/szkoły. 

13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu. 

14. Nauczyciel korzysta z dziećmi/uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym / na 

boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. 

15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 
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16. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel 

obsługi. 

17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel natychmiast 

izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od 

innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi 

przedszkola/szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia 

z przedszkola/szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 

18. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów w sali, 

o zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 

19. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi/uczniami zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu/szkole. 

20. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi/uczniami. Gdy 

nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), 

odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel 

musi ograniczyć do minimum. 

21. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, 

np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 

22. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem/uczniem, 

należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach 

zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by 

dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum. 

23. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić 

nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora. 

24. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie 

przedszkola/szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa. 

 

Pracownicy obsługi 

 

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą 

współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole. 

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na bezpieczną 

zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi/uczniami, 

korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali 

zabaw/lekcyjnej. 

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

4. Sprzątający, konserwator zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy 

ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz. 

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego 

minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola/szkoły. 

6. Pracownicy obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do 

budynku przedszkola/szkoły. 

7. Pracownicy obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych (ewentualnie przyłbic). 
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8. Pracownicy  obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po 

każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko / 

każdy uczeń używa innej/innego). 

9. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego 

sprzętu w ogrodzie przedszkolnym / na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez 

dzieci/uczniów sprzętu. 

10. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby 

nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

12. Sprzątający mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz podczas sprzątania 

stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym 

posiłku). 

13. Sprzątający/ wydający posiłki mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej sali. 

14. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem 

detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 

15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

16. Pracownicy obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania 

i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz 

ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie). 

 

III. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły 

 

1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 4), w tym 

składa oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (Załącznik nr 6),  

2. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia 

dziecka. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły są zobowiązani do 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły 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. Osoby przyprowadzające ucznia do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos, a także 

mieć założone rękawiczki ochronne.  

6. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie lub 

zobowiązane do izolacji. 
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7. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed 

przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 

36,6C poinformować o tym nauczyciela. 

8. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce 

termometru jeżeli uczeń wykazuje objawy chorobowe. 

9. Dokonany przez nauczyciela pomiar temperatury, nie jest w żaden sposób utrwalany. Oceny 

pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel przeprowadzający weryfikację. 

10. Zabronione jest przyprowadzanie do Szkoły dziecka chorego lub wykazującego objawy 

choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną bądź jest 

zobowiązany do przebywania w izolacji. 

11. Rodzic, który przyprowadza dziecko do Szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer 

telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach. 

12. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia ucznia 

do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. 

13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, a te które są 

mu niezbędne są dezynfekowane w szatni. 

14. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego 

zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz uczniowie (zgodnie 

z umieszczoną przy nim instrukcją). 

15. Uczeń jest zobowiązany mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i ust, 

w momencie przybycia do Szkoły aż do momentu wejścia do sali lekcyjnej oraz w momencie 

odbioru go przez rodzica. Dopuszcza się zakładanie maseczek na przerwach. 

16. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, 

komunikator oraz od wychowawcy/nauczyciela klasy, do której uczęszcza dziecko na zajęcia. 

 

IV. Procedury sanitarne 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym Szkołę zapewnia: 

a) sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

Szkoły, boiska szkolnego oraz sprzętów, materiałów edukacyjnych, wyposażenia sal w Szkole; 

b) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz 

personelu sprzątającego; 

c) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz 

instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem; 

d) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone 

w maseczki, rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

e) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do: 

a) nadzorowania prac porządkowych wykonywanych przez pracowników Szkoły zgodnie 

z powierzonymi im obowiązkami; 

b) monitorowania codziennych prac porządkowych np. poprzez wprowadzenie harmonogramu 

prac i potwierdzania przeprowadzenia prac sprzątających i dezynfekujących przez 

wykonującego je pracownika; 
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c) zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki 

ochrony indywidualnej; 

d) dbania o to by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek, przedmiotów, 

których nie da się skutecznie zdezynfekować; 

e) prowadzenia komunikacji z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce; 

f) przeprowadzenia spotkania z pracownikami i poinstruowania ich, aby kładli szczególny nacisk 

na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych, a także uwrażliwienie kadry na 

konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia 

i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

- przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

- po usunięciu środków ochrony osobistej, 

g) kontaktowania się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 

telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

h) informowania organu prowadzącego o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika; 

i) współpracy ze służbami sanitarnymi; 

j) instruowania pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 

k) zapewnienia takiej organizacji, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup 

uczniów; 

l) informowania rodziców o obowiązujących w Szkole procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej; 

m) ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz. W razie wystąpienia konieczności 

wprowadzenia do Szkoły osób trzecich Dyrektor jest zobowiązany do wprowadzenia 

dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, 

w szczególności zachowania dystansu wynoszącego m.in. 1,5 m odległości, zakrywania ust 

i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych; 

n) organizowania pracy szkoły w sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie 

się uczniów na terenie szkoły  oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia; 

o) ustalenia i upowszechnienia we współpracy z higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy uwzględniając wymagania określone 

w przepisach prawa; 

p) śledzenia informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-

CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

3. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do: 

a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

d) dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

e) informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; 

f) postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 



 11 

g) zachowywania dystansu między sobą – minimum 1,5 m, 

h) używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej w stosunku do dzieci i młodzieży przy 

czynnościach pielęgnacyjnych. 

4. Każdy uczeń placówki zobowiązany jest do: 

a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c) unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły; 

d) stosowania się poleceń nauczycieli i opiekunów w zakresie higieny; 

e) zakrywania ust i nosa podczas zajęć i na korytarzu szkolnym poprzez użycie maseczki ochronnej 

lub przyłbicy, 

f) nieużywania podczas zajęć telefonu komórkowego.  

5. Osoby sprzątające w placówce: 

a) myją ciągi komunikacyjne; 

b) myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska 

i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do 

placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach; 

c) prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet; 

d) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych 

pracowników na wdychanie oparów; 

e) przestrzegania zaleceń producenta stosując środki dezynfekujące; 

f) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

g) pracują w rękawiczkach; 

h) potwierdzają na harmonogramie prac własnoręcznym podpisem rodzaj wykonanych prac 

sprzątających i dezynfekujących oraz godzinę ich wykonania.  

 

V.       Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 
 

1. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos. 

2. Rodzice przyprowadzają/odprowadzają dzieci wejściem ewakuacyjnym (WE) i sygnalizują 

przyjście dzwonkiem.  

3. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie. 

4. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed 

przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 

36,6C poinformować o tym nauczyciela. 

5. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce 

termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę. 

6. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także 

jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną. 

7. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer 

telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach. 

8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka 

do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. 



 12 

9. Pomoc nauczyciela/Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej 

takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki. 

10. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko min. 1,5 

m. 

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

12.  Dziecko jest odbierane z ustalonego miejsca (drzwi ewakuacyjne) do placówki przez pomoc 

nauczyciela. 

13. Po odebraniu dziecka przez nauczyciela dziecko przebiera się w szatni i myje dokładnie ręce 

pod nadzorem nauczyciela/pomocy nauczyciela ręce. 

14. Dziecko powyżej 4 roku życia jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub 

inną osłonę nosa i ust. 

15. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami 

opiekunowie.  

16. Zajęcia w dane grupie są organizowane zawsze w tej samej sali. 

17. Dzieci przyprowadzane są od 7.45 do godziny 8.15 po jej upływie w placówce są 

dezynfekowane klamki i poręcze. 

18. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji. 

19. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę 

dezynfekcji. 

20. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie przerw 

w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

21. Dzieci jedzą posiłki na Sali o wyznaczonych godzinach.  

22. Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane. 

23. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem pomocy nauczyciela dezynfekuje/myje ręce 

zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją. 

24. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej. 

25. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie 

dystans społeczny min 1,5m. 

26. Dla nauczycieli w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli 

dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest również 

jako izolatka jeżeli dziecko lub nauczyciel ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura 

ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz). 

27. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast odizolowane 

oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki. 

28. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, 

aby dzieci robiły to dokładnie i często. 

29. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren placówki. 

30. Zaleca się częste przebywanie dzieci na świeżym powietrzu, placu zabaw (poddany jest 

dezynfekcji) i boisku.  

31. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe. 

32. W placówce dostępny jest numer telefonu  do dyrektora, organu prowadzącego pod które 

nauczyciel może zadzwonić w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą. Dostępne są 

również numery telefonów do kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb 

medycznych. 

33. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników rodzice/opiekunowie prawni  przed 

przyprowadzeniem dziecka do oddziału przedszkolnego  zobowiązani są złożyć 

oświadczenie  stanowiące załącznik do procedury. 
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VI. Procedura organizacji zajęć w szkole 

 

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

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 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 oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania  w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.      

4. Opiekunowie zobowiązani są zachowywać zasady dystansu społecznego, stosować osłonę ust   

i nosa, dezynfekować ręce.  

6. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum. Wszystkie  

osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły, na wcześniej umówione 

konsultacje z nauczycielem, zobowiązani są zdezynfekować dłonie, mieć zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania/strefa wspólna. 

7. Rodzice zobowiązani są udostępnić  wychowawcy i dyrektorowi szkoły numer telefonu 

szybkiego kontaktu, informować o każdej zmianie numeru. 

8. Nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę ciała za pomocą dostępnego  

w placówce termometru, jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę. Szkoła posiada termometr 

bezdotykowy, który  dezynfekować należy po użyciu w danej grupie. 

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

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

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców                  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

10. Celem zachowania  dystansu między osobami, ustala się  różne godziny przychodzenia              

i rozpoczynania lekcji. 

a) Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły rotacyjnie od godziny 7:45. Zajęcia 

rozpoczynają się od godziny 8.00  

Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy przychodzą do szkoły na ustaloną godzinę i po 

skorzystaniu z szatni udają się do swojej sali,  

b) W sali umiejscowienie stanowisk pracy zapewnia zachowanie między nimi odległości co 

najmniej 1,5 m. 

c) W szatni uczniowie zakrywają nos i usta, w sali osłony mogą zostać zdjęte.  

11. Celem unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, uczniowie są 

przypisani do danej sali, w której będą  przebywać na wszystkich lekcjach. 

12. W czasie przerw uczniowie klas I – III pozostają pod opieką wychowawców lub nauczyciela 

prowadzącego daną lekcję zaś uczniowie klas IV – VIII w oznaczonych przerwach pod opieką 

nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

13. Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie rotacyjnie korzystają z szatni. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

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

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
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19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

20. Realizacja zajęć wychowania fizycznego i sportowych będzie odbywać się na świeżym 

powietrzu.  

a) Należy ograniczyć zabawy i gry kontaktowe takie jak piłka ręczna, koszykówka.  

b) Rekomenduje się ćwiczenia z zakresu gimnastyki ogólnej, lekkoatletyki, grę w dwa ognie  

i siatkówkę. 

c) W przypadku, gdy warunki pogodowe nie pozwolą na przeprowadzenie lekcji wf – u na 

świeżym powietrzu zajęcia będą prowadzone na korytarzu szkolnym. 

Wówczas będą wykonywać ćwiczenia z zakresu gimnastyki  korekcyjnej, aerobiku, itp. 

Dopuszczalna jest gra w tenisa stołowego. 

 

VII. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych/świetlica 

1. Uczeń w czasie pobytu w Szkole objęty jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika Szkoły. Do grupy przypisani są w miarę możliwości na stałe ci sami 

nauczyciele/opiekunowie.  

2. Zajęcia w danej grupie w miarę możliwości są organizowane zawsze w tej samej sali. 

3. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. Należy ograniczyć wykorzystywanie przez uczniów wspólnych przyborów np. plastycznych. 

W razie konieczności ich wykorzystania do prowadzenia danych zajęć, należy dezynfekować 

przybory po każdej grupie.  

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m. 

6. W trakcie zajęć uczniowie korzystają ze sprzętów i materiałów edukacyjnych, które nadają się do 

dezynfekcji. 

7. Uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych podręczników i przyborów, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła 

posiada szafki. Przekazywanie pomiędzy uczniami przyborów szkolnych i podręczników jest 

zabronione.  

8. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw 

w zajęciach, a także w miarę możliwości w trakcie zajęć. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

10. Gimnastyka prowadzona jest przy otwartych oknach.  

11. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

zajęć.  

12. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej. 

13. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden nauczyciel/opiekun powinni oni 

zachować od siebie dystans społeczny min. 1,5 m. 

14. Dla nauczycieli w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli 

dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest również jako 

izolatka jeżeli uczeń lub nauczyciel ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, 

trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz). 
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15. W Szkole dostępny jest co najmniej jeden termometr bezdotykowy, który należy dezynfekować 

po użyciu w każdej grupie.  

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy należy ustalić po wcześniejszej 

konsultacji z rodzicami uczniów wyrażających chęć skorzystania z opieki w ramach świetlicy 

szkolnej.  

17. Należy umożliwić rodzicom zgłoszenie potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej przez dzieci 

poprzez szybki kanał informacji wprowadzony w Szkole.  

18. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

19. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

20. Świetlicę należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

21. Maksymalną liczbę uczniów mogących uczestniczyć w zajęciach w ramach świetlicy szkolnej 

należy ustalić z zachowaniem wytycznych. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale 

dydaktyczne. 

22. W przypadku organizacji zajęć świetlicowych przez Szkołę należy zastosować procedury 

sanitarne przewidziane niniejszym działem.  

23. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele - wychowawcy, opiekunowie:  

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

b) w miarę możliwości używają osłony ust i nosa prowadząc zajęcia oraz informują dzieci 

i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych; 

c) pilnują, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i podręcznikami; 

d) dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

e) podczas zajęć wprowadzają taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych uczniów; 

f) dbają o to, a by uczniowie jak najwcześniej myli ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety; 

g) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczniów; 

h) odpowiadają za dezynfekcję sprzętów i materiałów edukacyjnych po ich użyciu przez uczniów; 

i) wyjaśniają uczniom w przystępny sposób, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie 

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone; 

j) nie używają podczas zajęć telefonu komórkowego.  

 

VIII.  Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

  

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 wywołującym chorobę COVID-19. 
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3. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć 

przyjętym odrębnym zarządzeniem. 

5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie 

przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

7. Korytarze oraz obszary wymienione w ust. 5 są podzielone na strefy, w których w czasie 

przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału, 

z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie 

przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej 

strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. 

9. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu 

udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu 

społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

10. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy. 

 

IX. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć specjalistycznych 

 

1. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą 

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te 

zajęcia. 

2. Należy regularne myć lub dezynfekować sprzęt, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – 

muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego 

(najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, a także pomoc nauczyciela zobowiązani są do: 

a) częstego mycia rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowania ich preparatami na bazie alkoholu 

(min. 60%); 

b) informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust; 

c) dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci 

i młodzieży; 

d) wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę; 

e) sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. Bhp; 

f) dbania o nieprzekazywanie pomiędzy uczniami sprzętów używanych podczas zajęć; 

g) dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć po każdym użyciu przez ucznia; 

h) dbania, aby pomiędzy uczniami nie dochodziło do kontaktu podczas zajęć; 

i) dbania aby uczniowie często i dokładnie myli ręce. 
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X. Procedury sanitarne w trakcie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

1. Uczniom umożliwia się uczestnictwo na terenie szkoły w zajęciach pozalekcyjnych w małych 

grupach. 

2. Wymiar konsultacji i zajęć pozalekcyjnych należy ustalić z uwzględnieniem potrzeb uczniów, 

a także warunków pracy szkoły. Harmonogram i organizację zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych powinien zostać 

upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Szkoły oraz w inny przyjęty w szkole sposób. 

3. W miarę możliwości Dyrektor wyznacza stałą salę na konsultacje i zajęcia pozalekcyjne dla tej 

samej grupy.  

4. Zajęcia pozalekcyjne należy prowadzić z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami 

nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

5. Podczas zajęć pozalekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych 

przez uczniów i nauczycieli.  

6. Podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych nauczyciele w miarę możliwości powinni używać 

osłony ust i nosa prowadząc zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania 

tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

7. Podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych należy zachować dystans pomiędzy nauczycielem, 

a uczniami.  

8. Po zakończeniu zajęć pozalekcyjnych należy dezynfekować sale i znajdujące się w niej urządzenia.  

 

XI. Procedury sanitarne w bibliotece 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku 

zasłaniania nosa i ust maseczką, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas 

wykonywania obowiązków służbowych. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 1,5  m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii 

(oznakowanie poziome na podłodze), jeśli są wyznaczone. 

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej 

liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. 

By umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba 

odwiedzających bibliotekę zostaje ograniczona do 1 osoby. 

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych 

i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL. 

7. Organizację trybu pracy biblioteki dostosowuje się do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy 

mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki 

dostosowane są do potrzeb czytelników. 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza 

w bibliotece szkolnej 

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 
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• na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 

godzin (trzy doby), 

• tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła, torby lub na wydzielone półki 

w magazynie, w innym pomieszczeniu lub  na wyznaczonym regale. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie materiały są ponownie włączane do użytkowania. 

Przez cały czas pracy  z egzemplarzami bibliotekarz jest zobowiązany nosić rękawiczki. 

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi, których bazą są detergenty i alkohol. Nie należy stosować ozonu do 

dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości 

utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV. 

5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans 

społeczny – nie należy tworzyć większych skupisk ludzi, szczególnie w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na specjalnie do tego przygotowany 

stół, z którego bibliotekarz będzie je osobiście odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu 

po każdym czytelniku. 

7. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się 

książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości ich przechowywania. 

Należy pamiętać, by dostęp do tego miejsca mieli tylko pracownicy biblioteki, których 

upoważniono wcześniej oraz  by to miejsce było odpowiednio oznaczone. Zwracane 

egzemplarze mogą być przechowywane w pudłach i torbach można, również je ustawiać na 

podłodze w określonym miejscu.  

8. Nie wymaga się osobnego pomieszczenia na „kwarantannę książek”, ponieważ wirus nie 

przenosi się samodzielnie z przedmiotu na przedmiot. 

9. Jeżeli okładka foliowa książki ma przybrudzenia, które mogą przenieść się na inne 

egzemplarze, jest wskazane usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę 

można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed 

odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt 

pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem. 

Organizacja pracy szkolnej biblioteki 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inną formę 

kontaktu na odległość o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich 

odkupienia lub zapłacenia za książki. 

3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek 

zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 

okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę 

książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). 

4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do 

odkupienia pozycji lub kupienia nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w 

ustalonym terminie. 

5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (by uniknąć grupowania się osób). 
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6. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić 

bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki. 

7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, 

skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, 

w której zostały przyjęte, aby określić datę włączenia do ponownego użytkowania zgodnie 

z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.  

8. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane 

o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych i oddawanych książek: 

• podręczniki zapakowane w reklamówki należy opisać na zewnątrz, np. przyklejając etykietkę 

z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza, a także numerem telefonu 

rodzica lub adresem e-mail. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest 

podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela, 

• książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu 

rodzica lub adres e-mail) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane 

w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu. 

9. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych 

kanałów komunikacji. 

 

XII. Procedury żywieniowe 

 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki w ramach 

stołówki szkolnej. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3. Personel pomocniczy oraz kuchenny powinien ograniczyć kontakt się z uczniami i personelem.  

4. Posiłki podawane są: w salach lekcyjnych klasy I – III z zachowaniem bezpiecznego i higienicznego 

spożywania posiłku, na stołówce klasy IV – VIII. 

5. Po każdej grupie stoliki i krzesła są dezynfekowane.  

6. Pracownicy kuchni: 

a) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie wydawane są posiłki; 

b) myją ręce: 

• przed rozpoczęciem pracy; 

• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,  

• po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

• po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

• po posiłku; 

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

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

ochronne; 
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e) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu 

w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni 

myje/dezynfekuje opakowanie; 

f) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez dyrektora Szkoły; 

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

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

 

XIII. Procedury korzystania z boiska 

1. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren placówki. 

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

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

3. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

4. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

6. Nadzór na dziećmi korzystającymi ze sprzętów na boisku szkolnym sprawują opiekunowie 

poszczególnych grup. 

7. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny zajęć na boisku). 

8. Podczas prowadzenia zajęć na boisku, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

9. Wyznaczone urządzenia  na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane. 

10. Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do 

odbioru uczniów i innych osób postronnych. 

 

XIV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe tj.  gorączka, kaszel, duszność, katar. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do 

pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, uczeń jest niezwłocznie izolowane od 

grupy w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami 

ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

6. Zabronione jest podawanie jakichkolwiek innych informacji w szczególności mogących 

w jakikolwiek sposób naprowadzić rozmówcę na tożsamość osoby wobec, której istnieje 
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podejrzenie wystąpienia COVID-19 lub powzięto informację, że podejrzenie to jest potwierdzone. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu informowania rodziców dyrektor kontaktuje się 

z inspektorem ochrony danych. 

7. Nauczyciel przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń 

z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – 

stolików, krzeseł, sprzętów). 

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze Szkoły przy  drzwiach wejściowych. 

10. Pracownik Szkoły, u którego występują niepokojące objawy sugerujących zakażenie COVID-19 

zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu ewentualnie 

ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odziałem zakaźnym.   

11. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje 

dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki 

ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest 

niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, 

poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

14. Dyrektor jest obowiązany do stosowania się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana 

o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów 

czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. Powiadomienie organu 

prowadzącego Szkołę o wystąpieniu u pracownika / ucznia objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem- stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik numer 4 do niniejszej Procedury.  

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje 

organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania 

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

19. W przypadku wystąpienia wątpliwości Dyrektor jest zobowiązany każdorazowo zwrócić się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

XV. Zasady RODO 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w wyniku termowizyjnego pomiaru 

temperatury ciała jest dyrektor szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli 

Rafałowskiej.  
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2. Kontakt osób poddanych pomiarowi z inspektorem ochrony danych następuje w sposób przyjęty 

w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe wychowanków, uczniów, pracowników i członków ich 

rodzin postaci: 

a. podstawowych danych identyfikacyjnych, 

b. danych teleadresowych, 

c. danych dotyczących stanu zdrowia. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, przepis prawa 

krajowego – art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz postanowienia niniejszej Procedury.  

5. Dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania procedur bezpieczeństwa mogą być udostępnione 

wyłącznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu z jego upoważnienia 

właściwemu, wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu na podstawie decyzji, o której mowa 

w art. 8a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której adresatem jest 

administrator. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszej procedurze.  

7. Pracodawca zapewnia przestrzeganie praw osób poddanych pomiarowi temperatury ciała, o których 

mowa w art. 15.-22. RODO. Przy czym prawo dostępu do danych pochodzących z pomiaru 

temperatury ciała przysługuje wyłącznie w momencie dokonywania pomiaru. 

8. Podanie treści danych osobowych wyszczególnionych w oświadczeniu o stanie zdrowia oraz 

wyrażenie zgody na podporządkowanie się reżimowi sanitarnemu obowiązującemu na terenie 

placówki jest warunkiem skorzystania z oferowanych usług edukacyjnych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. 

10. Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik 

numer 6 do Procedury. 

11. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uprawniony jest wyłącznie 

dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności. 

12. Do pomiaru temperatury ciała pracownikom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest 

wyłącznie dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności. 

13. Do pomiaru temperatury ciała dzieciom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest dyrektor 

lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności oraz higienistka szkolna i opiekun grupy. 

14. Dane zgromadzone w wyniku stosowania procedury przetwarzane są wyłącznie przez okres 

stosowania procedur bezpieczeństwa i usuwane niezwłocznie po zniesieniu lub wygaśnięciu 

obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa. 

XVI. Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

3. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia. 

4. Zniesienie stosowania niniejszych procedur następuje na podstawie zarządzenia. 

5. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy: 

a. upłynął okres, na który została wprowadzony; 
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b. upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii 

lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się 

choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym 

fragmencie, obejmującym szkołę, jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało 

wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich; 

c. zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski 

żywiołowej– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, 

obejmującym szkołę, przez uprawniony do tego organ władzy publicznej – jeżeli 

stosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ciała zostało wprowadzone na okres 

obowiązywania któregoś z nich; 

d. upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii 

lub stanu klęski żywiołowej, – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się 

choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym 

fragmencie, obejmującym szkołę albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ 

władzy publicznej, przed upływem okresu, o którym mowa w lit. a. 

6. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur wstrzymuje 

się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką 

dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, 

uczniów, pracowników oraz osób trzecich. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

do wiadomości organu prowadzącego; 

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna; 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o akceptacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego; 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o stanie zdrowia pracownika; 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. 

Załącznik nr 6      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 

Załącznik nr 7- Oświadczenie pracownika o akceptacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego 
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Załącznik nr 1 - Informacja o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

do wiadomości organu prowadzącego 

  ....................................................... 

          (miejscowość, data) 

....................................................... 

………………………………….. 

     (nazwa i adres szkoły) 

       Pan 

                  Krzysztof Grad 

                                                                                   Wójt 

                                                                                   Gminy Chmielnik 

       

 

INFORMACJA 

o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

 Informuję, że w dniu ..................... u  dziecka przyjętego do ………………….. , wystąpiły  

niepokojące  objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. .................... . 

 Dziecko zostało  niezwłocznie odsunięte od kontaktu z pozostałymi dziećmi, zaś obszar, w 

którym się poruszało i przebywało, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano 

powierzchnie dotykowe. O wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w .................... Dyrektor może 

udostępnić szczegółowe informacje na temat osób u których wykryto niepokojące objawy na 

podstawie decyzji administracyjnej. 

 

        ............................................... 

        (podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik numer 2 – Klauzula informacyjna 

 

INFOMRMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: ZAPOBIEGANIE COVID-19 

1. Kogo dotyczy informacja: wychowankowie, uczniowie, rodzice, pracownicy oraz osoby 

trzecie odwiedzające Szkołę. 

2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli 

Rafałowskiej. 

3. Kontakt: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139; wola@spwr.chmielnik.pl.  

4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@chmielnik.pl 

5. Cel wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie 

rozprzestrzenieniu się COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz 

objawach chorobowych. 

6. Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. 

7. Kto może otrzymać dane: Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – na podstawie decyzji administracyjnej. 

8. Okres przechowywania: dane są przechowywane wyłącznie w okresie obowiązywania 

zarządzenia w sprawie stosowania procedur zapobiegających COVID-19 – nie dłużej jednak 

niż obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub stan klęski żywiołowej 

wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Po tym okresie zostaną 

usunięte. 

9. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Czy muszę podać dane: tak – poddanie się reżimowi epidemiologicznemu jest warunkiem 

wejścia na teren obiektu oraz skorzystania przez dziecko z usług edukacyjnych w formie 

stacjonarnej. 

11. Konsekwencje odmowy: brak możliwości korzystania z usług edukacyjnych w formie 

stacjonarnej – konieczność kontynuowania nauki w sposób zdalny. 

12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy. 
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego 

 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 

EPIDEMIOLOGICZNEGO 

Wola Rafałowska, dnia ………….. 

Ja niżej podpisany ……………………………………………….,  oświadczam, że akceptuję zasady 

bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

Prawdziwość tego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

_____________________________ 

Data, Podpis rodzica 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

Kontakt: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139; wola@spwr.chmielnik.pl.  

Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@chmielnik.pl Cel 

wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się 

COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych. 

Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Polityka prywatności: wola@spwr.chmielnik.pl] oraz [adres BIP],  
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Załącznik numer 4 – Oświadczenie o stanie zdrowia pracownika 

 

Wola Rafałowska, dnia ………….. 

  

  

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA PRACOWNIKA 

  

 

 

Ja, …………………………………………………………………………………oświadczam,  

(imię i nazwisko) 

  

nie posiadam, przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do pracy na stanowisku 

 

…………………………………. w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli 

Rafałowskiej 

  

Jednocześnie oświadczam, że choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby:   

  

…………………………………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………………………………. 

  

  

zażywam/nie zażywam* na stałe leki:   

  

…………………………………………………………………………………………………… 

  

inne uwagi o stanie zdrowia: 

  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

…………………………………………….. 

Data, Podpis pracownika 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 

 

Wola Rafałowska, dnia ………….. 

  

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

  

Ja, ………………………………………………………………………………… oświadczam,  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

że moje dziecko ……………………………………………………………………………….. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

  

Jest zdrowe, nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. Nie zamieszkuję ani nie pozostaję w 

bezpośrednim kontakcie z osobami, które objęte są/były kwarantanną lub izolowaniem w ciąg 

  

Jednocześnie oświadczam, że syn/córka: choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

zażywa/nie zażywa* na stałe leki:   

 ………………………………………………………………………………………………….. 

  

inne uwagi o stanie zdrowia dziecka   

………………………………………………………………………………………………………. 

Zapoznaję się i zobowiązuję do przestrzegania zaleceń w zakresie profilaktyki przeciwwirusowej, 

zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS, MZ, MEN oraz procedurami obowiązującymi w szkole. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Niezwłocznie 

powiadomię Dyrektora o zmianie wyżej wymienionych danych. Jestem świadoma/my, iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę społeczność szkolną wraz z ich rodzinami. 

 

 

 

_______________________________ 

Data, Podpis rodzica 

_________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

Kontakt: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139; wola@spwr.chmielnik.pl.  

Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@chmielnik.pl Cel 

wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się 

COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych. 

Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Polityka prywatności: wola@spwr.chmielnik.pl] oraz [adres BIP],  
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Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………… 

w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące personel placówki objawy.  Oświadczam, iż 

wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz 

bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki. 

 

 

………………………………………… 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

_________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

Kontakt: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139; wola@spwr.chmielnik.pl.  

Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@chmielnik.pl Cel 

wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się 

COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych. 

Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Polityka prywatności: wola@spwr.chmielnik.pl] oraz [adres BIP],  
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Załącznik nr 7- Oświadczenie pracownika o akceptacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O AKCEPTACJI OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

Wola Rafałowska, dnia ………….. 

 

Ja niżej podpisany ……………………………………………….,  oświadczam, że akceptuję zasady 

bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. Zobowiązuję się do: 

-  bezwzględnego przestrzegania przyjętych procedur bezpieczeństwa, 

- systematycznego zgłębiania aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN oraz Zarządzeń Dyrektora 

Szkoły. 

Prawdziwość tego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

_____________________________ 

Data, Podpis pracownika 

 

________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. 

Kontakt: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139; wola@spwr.chmielnik.pl.  

Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: rodo@chmielnik.pl Cel 

wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się 

COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych. 

Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Polityka prywatności: wola@spwr.chmielnik.pl] oraz [adres BIP],  

 


