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Procedury funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie 

w okresie koronawirusa 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                                        

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz                                 

w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1356) zarządza się, co następuje: 

 

 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej                                

im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie świadczących pracę na terenie placówki 

oraz dzieci w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Obowiązuje zakaz wstępu głównym wejściem na teren szkoły wszystkich osób, których 

obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.  

4. Wejście do budynku interesantów może nastąpić pojedynczo, po dokonaniu pomiaru 

temperatury, dezynfekcji rąk i w maseczce zakrywającej usta i nos. 

5. Do przestrzeni wspólnej (wejście przy drzwiach) w uzasadnionych sytuacjach może 

wejść rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły, który zachowuje 

dystans 1,5 m., posiada maseczkę, zdezynfekuje ręce lub ma jednorazowe rękawiczki. 

6. Wszyscy wchodzący do budynku zobowiązani są do skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

7. Na terenie szkoły wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do: 

 noszenia maseczek na przerwach; 

 regularnego mycia rąk wodą z płynem; 

 poruszania się, przebywania w wyznaczonych obszarach; 

 zachowania 1,5 m. odległości. 

8. Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu zgodnie z planem zajęć, pod 

opieką n-li dyżurujących z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, unikania 

skupisk w toalecie, w szatni, pilnujemy zmianowości wejść. 

9. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
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10. Zaleca się korzystanie z boisk szkolnych i pobyt na świeżym powietrzu, jeżeli 

pozwalają na to warunki atmosferyczne. 

11. Po każdej przerwie wchodząc do Sali należy zdezynfekować ręce. 

 

 

ZAJĘCIA LEKCYJNE: 

1. Uczniowie przynoszą własne zestawy podręczników i przyborów. Nie można ich 

pożyczać od innych osób. 

2. Ograniczyć bliski kontakt w czasie zajęć – zachować dystans zgodnie z ustawionymi 

stolikami. 

3. Nie wolno uczniom zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

4. Higiena i dezynfekcja rąk obowiązkowa przed zajęciami, po zajęciach, przed posiłkami, 

po wyjściu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po kontakcie z innymi 

nieznajomymi osobami. 

5. Tylko na lekcji uczeń może zdjąć maseczkę. 

6. Każdy uczeń obowiązkowo zasłania podczas kaszlu i kochania usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, która wyrzuca do zamkniętego kosza i umyć ręce. Powinien 

też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 

7. Z sali usuwamy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. 

8. Unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

9. Podczas zajęć z wychowania fizycznego ograniczyć ćwiczenia i gry zespołowe. 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA: 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do 

biblioteki (obowiązek dezynfekcji rąk). 

2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły, którzy mogą 

wejść do biblioteki, ale mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.  

3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami 

przebywającymi w bibliotece. 

4. Niedostępny dla czytelników pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych. 

Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

5. Użytkownicy biblioteki zostawiają książki na wyznaczonym miejscu ( książki przejdą 

2 dniową kwarantannę). 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika blat biurka będzie każdorazowo zdezynfekowany. 

7. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz - do domu. Zawieszone 

do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

8. Nie ma możliwości korzystania z czytelni ani stanowiska komputerowego. 

9. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 

10. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą  

w szkole – Librus (po 10 września). 

11.  Godziny pracy biblioteki szkolnej na czas pandemii: 

I etap edukacji: wtorek w godz. 9.30 – 10.30 i 12.05 – 12.55 

II etap edukacji: czwartek w godz. 9.30 – 10.30 i piątek w godz. 10.25 – 11.15 
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ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY  

U PRACOWNIKA: 

1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby (m.in. podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, osłabienie organizmu): 

 nie przychodzi tego dnia do pracy, pozostaje w domu i niezwłocznie 

powiadamia droga telefoniczna dyrektora szkoły; 

 kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia dzwoni pod 999 lub 1112                       

i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

2. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą; 

 niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły i nie przychodzi do 

pracy; 

 dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu. 

3. Pracownik, który zauważył objawy choroby u innej osoby przebywającej na terenie 

szkoły, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów na terenie szkoły: 

 dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy, kierując go do 

pomieszczenia izolacji; 

 powiadamia miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne 

oraz organ prowadzący i kuratora oświaty; 

 wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych osób; 

 nakazuje postępowanie zgodnie z informacjami i zaleceniami PSSE; 

 obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

5. W przypadku podejrzenia o zakażeniu koronawirusem sporządzona zostaje lista przez 

wychowawców, n-li osób przebywających w tym samym czasie w szkole. 

6. Dyrektor szkoły uprzedza osoby, które znalazły się na liście o tym, że z osobami 

wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio pracownik PPSE, który wyda 

odpowiednie zalecenia. 

7. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników dyrektor powiadamia                 

o tym fakcie pozostałych pracowników, rodziców, którzy mieli z nim kontakt                              

i zobowiązuje ich do bezwzględnego stosowania się do zaleceń powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

 

 

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY  

U UCZNIA: 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, 

podwyższona temperatura, duszności, biegunka) nauczyciel: 

 natychmiast kieruje ucznia do pomieszczenia izolacji i powiadamia dyrektora; 

 bez względnej zwłoki korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji powiadamia 

rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły oraz zaleca odbycie 

konsultacji lekarskiej. 

2. Rodzic jest zobowiązany zabrać dziecko ze szkoły, aby nie narażać zdrowia pozostałych 

uczniów przebywających w szkole. Odbierając dziecko rodzic ma założoną maseczkę.  
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3. Przy odbiorze dziecka ze szkoły nauczyciel podaje rodzicom informację o 

niepokojącym samopoczuciu i zaobserwowanych zmianach w zachowaniu ucznia w 

czasie pobytu w szkole. 

4. Zachowuje środki ostrożności pozostając z uczniem, kontakt ograniczając do minimum. 

5. Uczniowie tej klasy pod opieką innego n-la myją ręce i przechodzą do innego 

zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz. W tym czasie klasa jest wietrzona 

i dezynfekowana. 

6. N-la sporządza listę osób z aktualnymi numerami telefonów do rodziców, które miały 

kontakt z odizolowanym uczniem w celu szybkiej komunikacji. 

7. Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarskich oraz do poinformowania 

szkoły o stanie dziecka. 

8. W przypadku uzyskania od rodzica informacji o podejrzeniu lub zachorowaniu na 

COVID-19 dyrektor niezwłocznie powiadamia PSSE, organ prowadzący, Kuratorium 

Oświaty, rodziców innych dzieci i pracowników szkoły. Dyrektor stosuje się ściśle do 

wydanych instrukcji i poleceń 

9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

choroby zakaźnej, dyrektor w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym 

oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na dany okres 

w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 

DEZYNFEKCJA W SZKOLE: 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są codziennie, po zakończonych zajęciach do bardzo 

dokładnego posprzątania sal i ciągów komunikacyjnych. 

2. Dodatkowo muszą zdezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, 

wyłączniki światła, blaty stolikowe, biurka, parapety. 

3. Myją, dezynfekują zabawki, sprzęty, które były używane przez dzieci. 

4. W czasie cogodzinnych przerw w zajęciach, szczególnie, gdy do tej samej sali wchodzi 

inna grupa uczniów, zobowiązani są do ciągłego dezynfekowania powierzchni 

dotykowych i płaskich. 

5. Dezynfekcję odnotowują w kartach codziennego monitoringu prac porządkowych. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniach środków do dezynfekcji. 

7. Obowiązkowo należy wietrzyć pomieszczenia i przestrzegać czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń. 

8. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się informacje z zasadami prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

9. Zobowiązuje się pracowników obsługi do  regularnego sprawdzania stanu pojemnika               

z płynem przy wejściu, pojemników w klasie i uzupełniania ich w razie potrzeby. 

10. Pracownicy obsługi używają maseczek, rękawiczek. 

11. Sale lekcyjne obowiązkowo wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw. 

12. Wszyscy pracownicy, nauczyciele przypominają do skutku o konieczności zachowania 

higieny, mycia rąk, zachowania odległości, noszeniu maseczek na przerwach                                   

i zgłaszaniu wszelkich dolegliwości. 

13. Pomieszczenia wspólne (śluza) jest sprzątana i dezynfekowana na koniec dnia,                             

a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
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SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR: 

1. Umieszczenie na stronie szkoły. 

2. Udostępnienie dokumentu: 

 na tablicy informacyjnej na holu; 

 każdemu wychowawcy w klasie; 

 w pomieszczeniu pracowników obsługi; 

 w sekretariacie szkoły. 

 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurach. 

Wszelkich zmian może dokonywać dyrektor: 

 z własnej inicjatywy; 

 na wniosek Rady Pedagogicznej; 

 na wniosek Rady Rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

 


