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Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie   

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni  

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19.  

 
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 z oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), 

− 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.), 

− 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, 

− 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 

 

 

  

  

 I. OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY  

  

1. W okresie pandemii szkoła będzie czynna od 6.30 do 17.00.  

2. Plac zabaw znajdujący się przy szkole  zostaje całkowicie zamknięty dla uczniów.  

3. Szkoła zostaje całkowicie zamknięta dla osób postronnych. Na teren szkoły nie mogą 

wchodzić osoby trzecie. W wypadku konieczności kontaktu z sekretariatem, dyrekcją  

szkoły koniecznie jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub przez pocztę 

elektroniczną.  

4. W wyjątkowych sytuacjach związanych z koniecznością załatwienia nagłych spraw                  

w  szkole petent po zadzwonieniu otrzyma informację, o której godzinie może przyjść 

do szkoły.  

5. Petent po wejściu do budynku szkoły zgłasza się na portiernię i po zmierzeniu przez 

pracownika szkoły temperatury oczekuje na zejście na dół pracownika sekretariatu. 



 

 

Musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną oraz zdezynfekować ręce 

przygotowanym środkiem odkażającym.  

6. Pracownik portierni prowadzi rejestr osób wchodzących do budynku szkoły.  

7. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest telefonicznie  lub poprzez pocztę elektroniczną. 

8. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły lub innymi  pytaniami 

dotyczącymi pracy szkoły  należy kierować na adres mailowy szkoły.  

9. Kontakt z osobami zewnętrznymi odbywa się zgodnie z zachowaniem środków 

ostrożności: przyłbice, maseczki,  rękawiczki lub dezynfekcja rąk.  

10. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.  

11. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych wg  

załącznika nr 1.  

12. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą  

zakrywać ust  i nosa.  

13. Pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie są zobowiązani do zakrywania nosa i ust 

podczas przechodzenia korytarzem szkolnym. 

14. Uczniowie i nauczyciele powinni zasłaniać  usta i nos, gdy zmniejsza się dystans między 

nimi (uczeń podchodzi do tablicy, nauczyciel podchodzi do ławki ucznia itp.) 

15. Jeśli uczniowie siedzą w ławkach po dwie osoby muszą zasłaniać usta i nos maseczką 

lub przyłbicą. 

16. Nauczyciele sprawdzają zeszyty i prace uczniów, gdy mają na rękach rękawiczki lub po 

zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji. 

17. W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium  ( gabinet pedagoga)  jako pomieszczenie 

do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub 

pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący.  

18. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę.   

19. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny, w każdej 

przestrzeni szkoły,  wynoszący min.  1,5 m.   

20. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

sposoby postępowania: mycie rąk, użycie płynu dezynfekcyjnego, nakładanie 

maseczek, nakładanie rękawic – załączniki nr 2, 3, 4, i 5.   

21. Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku umieszczono numery 

alarmowe, numery telefonów do właściwej stacji epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku objawów 

chorobowych.   

22. Przy wejściu głównym umieszczony zostaje płyn dezynfekujący oraz informacja                      

o sposobie jego użycia.  



 

 

23. Do sali informatycznej uczniowie  będą   wpuszczani pojedynczo, każdy z nich musi 

właściwie zdezynfekować ręce. Dopiero po wyschnięciu płynu dezynfekującego 

uczniowie mogą rozpocząć pracę przy komputerach. Po zakończonych zajęciach 

stanowiska będą dezynfekowane. 

24. Prace klasowe będą przechowywane przez nauczycieli prowadzących dane  zajęcia 

przez 2-3 dni w celu kwarantanny w wyznaczonych miejscach. Po tym czasie dopiero 

będą mogli zabrać je do domu w celu sprawdzenia. Czas na sprawdzenie testu, pracy 

klasowej i innych liczy się od momentu zakończenia kwarantanny, czyli  14 dni + 3 na 

kwarantannę. 

25. Wszystkie prace plastyczne i techniczne będą oceniane po lekcji i zabierane przez 

uczniów do domu. W przypadku, gdy uczeń nie zdąży wykonać pracy podczas lekcji,  

przynosi ją  do oceny na lekcję kolejną i po dokonaniu oceny zabiera do domu. 

26. Należy ograniczyć ilość kart pracy przekazywanych dzieciom przez nauczyciela. 

27. Dekoracje w salach i na korytarzach muszą znajdować na takiej wysokości, by 

uczniowie ich nie dotykali. 

   

 

II. OGÓLNE ZASADY  POBYTU DZIECI KLAS I-III W SZKOLE 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1. Do szkoły przyprowadzają dziecko tylko osoby dorosłe, które mają zakryte usta i nos i 

zachowują dystans społeczny od innych przyprowadzających dzieci osób (min.2m). 

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

3. Dzieci, których rodzice/ opiekunowie są objęci  kwarantanną nie mogą uczestniczyć w 

zajęciach w szkole. Fakt kwarantanny należy zgłosić wychowawcy i dyrekcji szkoły w celu 

ustalenia nauczania zdalnego. 

4. Rodzic/ opiekun lub inna osoba przyprowadzające dziecko jest zobowiązana przez przyjściem 

do szkoły zmierzyć mu temperaturę. Jeśli jest ona wyższa od 37o C, należy pozostawić 

dziecko w domu. 

5. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby(np. 

katar, kaszel, kichanie, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni itp.) a także jeśli dziecko 

lub którykolwiek domownik jest objęty kwarantanną. 

6. Rodzic, który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer 

telefonu, pod którym będzie możliwy  z nim kontakt w nagłych przypadkach oraz przestrzegać 

wprowadzonych procedur (załącznik nr 6 i 7). 

7. Rodzic musi wyrazić zgodę na mierzenie dziecku temperatury w szkole. 

8. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odbierania telefonu ze szkoły/ od wychowawcy 

klasy ewentualnie do w miarę szybkiego oddzwonienia, ponieważ tą drogą będą 

przekazywane informacje o ewentualnym pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka. 

9. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela o pogarszającym się stanie zdrowia ucznia, rodzic 

jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

10. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki choroby, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do 

szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się z nim do lekarza. 

 



 

 

III. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR UCZNIÓW 

1. Rodzic dzwoni do drzwi wejściowych i czeka przed drzwiami. 

2. Pracownik szkoły odbiera dziecko, dokonuje pomiaru temperatury, a dziecko dezynfekuje 

ręce. 

3. Rodzic czeka, aż dziecko zostanie przyjęte do szkoły, utrzymuje dystans minimum 2m od 

pracowników placówki i innych osób znajdujących się przed szkołą. 

4. W  momencie podejścia do drzwi większej liczby rodziców z dziećmi, należy zachować 

bezpieczny dystans społeczny od innych osób oczekujących (minimum 2m). 

5. Dziecko przychodzące do szkoły musi mieć założoną maseczkę, którą może zdjąć po wejściu 

do swojej sali lekcyjnej. 

6. Nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora  dokonuje weryfikacji temperatury 

ciała ucznia za pomocą bezdotykowego termometru na podstawie podpisanej przez rodzica 

zgody. Brak wyrażenia zgody przez rodzica powoduje automatycznie nieprzyjęcie dziecka do 

szkoły. 

7. Pracownik szkoły prowadzi dziecko do szatni. Dziecko przebiera się i zostawia ubrania w 

swojej szafce.  

8. Przed wejściem na korytarz i do sali lekcyjnej uczeń myje ręce wodą i mydłem. Może 

korzystać również z płynu do dezynfekcji. 

9. Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych zabawek ani innych zbędnych przedmiotów. 

10. Po wejściu wszystkich dzieci do sal lekcyjnych drzwi, klamki, poręcze schodów są 

dezynfekowane. 

11. Rodzic przychodzący do szkoły po dziecko nie wchodzi do budynku szkoły. Czeka w 

przedsionku lub na zewnątrz szkoły, a wcześniej podaje nazwisko i imię dziecka 

pracownikowi szkoły, który przyprowadza je ze świetlicy. 

12. Uczniowie samodzielnie wracający po lekcjach do domu ubierają się w szatni zachowując  

dystans min 2 metrów od innych osób, po czym niezwłocznie opuszczają pojedynczo 

budynek szkoły. 

 

 

IV. POBYT DZIECKA W SZKOLE 

1. Uczniowie wchodząc do szkoły mogą mieć nałożone maseczki, które mogą zdjąć po wejściu 

do klasy. 

2. Wychowawcy na pierwszych zajęciach zapoznają uczniów z zasadami obowiązującymi w 

szkole. 

3. Nauczyciele pokazują dzieciom prawidłowy sposób mycia i dezynfekowania rąk oraz pilnują, 

aby dzieci robiły to właściwie. Ręce należy myć często, a w szczególności po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z wycieczki, z sali gimnastycznej, komputerowej, 

biblioteki, po skorzystaniu z toalety itp. 

4. Zajęcia klasy są organizowane w miarę możliwości w jednej sali. 

5. Dziecko w sali ma wyznaczone miejsce, przy czym odległość między uczniami powinna 

wynosić minimum 1,5 m. 

6. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w ramach jednej klasy unikali bliskich kontaktów, a 

także by dzieci z różnych klas nie przebywały w bliskiej odległości względem siebie. Unikają 

także organizowania w jednym pomieszczeniu zajęć skupiających większą liczbę dzieci. 



 

 

7. W szkole unika się organizowania akademii, pokazów, prelekcji skupiających większą liczbę 

dzieci . W okolicznościowych apelach mogą uczestniczyć delegacje klas z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu- min 2 metrów. 

8. Możliwe jest organizowanie przerw międzylekcyjnych  w takim czasie, by dzieci z różnych 

klas nie miały ze sobą kontaktu.  W trakcie przerwy dzieci mogą również przebywać w sali 

lekcyjnej pod opieką nauczyciela.  

9. Podczas przerw nauczyciele dbają o to, by uczniowie nie przebywali zbyt blisko siebie. 

10. Uczniowie korzystają w szkole tylko z tych pomocy dydaktycznych, które są możliwe do 

dezynfekcji. 

11. Wszelkie wytwory (prace plastyczne) dzieci nie są gromadzone w szkole. Dzieci zabierają je 

do domu. 

12. Sale, ławki, krzesełka, klamki, uchwyty, wy łączniki światła są dezynfekowane codziennie po 

zakończeniu zajęć jednej grupy. Przed rozpoczęciem zajęć innej klasy w tej samej sali 

konieczna jest dezynfekcja wszystkich powierzchni, z którymi stykają się ręce dzieci i 

nauczyciela. W tym celu zostaje wyznaczona godzina na dezynfekcję, której dokonują 

wyznaczeni  przez dyrektora pracownicy szkoły. 

13. Nauczyciele pilnują, aby uczniowie nie brali do ust  żadnych przedmiotów. Wszyscy powinni 

również unikać dotykania dłońmi oczu, nosa i okolicy ust. 

14. Podczas kasłania i kichania należy zasłaniać zgięciem łokcia usta i nos. 

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

zajęciach, a także w miarę potrzeby podczas zajęć. 

16. Uczniowie podczas zajęć korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych i materiałów, 

zjadają własne kanapki i słodycze, nie częstują nimi innych dzieci.  Należy pilnować, aby 

dzieci piły tylko z własnych butelek na napoje. Uczniowie spożywają posiłki w swojej ławce. 

17. Uczniowie wychodzą do toalety pojedynczo. 

18. Uczeń korzystający z toalety myje ręce zgodnie z umieszczoną w łazience instrukcją. 

19. Jeżeli podczas zajęć opiekę nad uczniami sprawuje więcej niż jeden nauczyciel, powinni oni 

zachować od siebie dystans społeczny minimum 1,5 metra. 

20. Uczniowie jedzą posiłki w stołówce w wyznaczonych  godzinach- każda z klas osobno. 

21. Przed korzystanie z posiłków następnej grupy stoły, klamki i inne powierzchnie są 

dezynfekowane. 

22. Sztućce i naczynia są odkażane w temperaturze powyżej 60 stopni C. 

23. Nauczyciel  dba o to, aby dzieci idąc w grupie nie szły blisko siebie i nie podawały sobie rąk 

w parach. 

24. Podczas przebierana się dzieci w stroje sportowe na w-f należy zwracać uwagę na to, by 

uczniowie przestrzegali zalecanego dystansu społecznego i nie wymieniali się częściami 

ubrań. 

25. Uczniowie wchodzą do przebieralni i przebierają się w małych grupach. 

26. Rzeczy osobiste (ubrania) pakują w foliowa torbę (reklamówkę) i  wieszają/ układają tak, by 

torebki nie stykały się ze sobą. 

27. Podczas zajęć w-f należy unikać ćwiczeń i zabaw, które są związane z bliskim kontaktem 

dzieci ze sobą. 

28. Używane podczas zajęć w-f przybory i przyrządy powinny być po zajęciach dezynfekowane. 

29. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu- spacery, zajęcia na 

boisku itp. 



 

 

30. W trakcie zajęć informatycznych każdy uczeń powinien samodzielnie pracować przy 

komputerze. Po zajęciach myszka i klawiatura komputera powinny być zdezynfekowane. 

Dzieci po wyjściu z pracowni informatycznej muszą umyć ręce. 

31. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurami, nauczyciel może kontaktować się 

telefonicznie z dyrektorem/ wicedyrektorem szkoły lub poprosić o pomoc innego nauczyciela 

lub pracownika obsługi. 

 

V.  OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

 ZWIĄZANE Z POBYTEM UCZNIÓW KLAS IV- VIII 

1. Wychowawcy na pierwszych zajęciach zapoznają uczniów z zasadami 

obowiązującymi w szkole związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            

i zwalczaniem COVID-19.  

2. Do szkoły mogą  uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy  ich domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie przed wejściem do szkoły będą poddawać się codziennie pomiarowi 

temperatury, który będzie wykonywany przez pracownika szkoły przy drzwiach 

wejściowych. 

4. W przypadku, gdy do szkoły przybędzie  jednocześnie więcej uczniów, mają oni 

obowiązek oczekiwać  przed wejściem na pomiar temperatury z zachowaniem 

odpowiedniej odległości. 

5. Po uzyskaniu pozwolenia  od pracownika szkoły na wejście do budynku, uczeń 

dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu. Następnie 

udaje się do szatni. 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany  

odizolować ucznia w  wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę lub dyrektora o stanie zdrowia 

dziecka. 

8. Na terenie szkoły można poruszać się  tylko w zmienionym obuwiu. 

9. W szatni może przebywać jednocześnie tylu uczniów, by zachowany był dystans 

społeczny ok. 1,5 metra . Nie wolno przebywać w szatni bez konkretnego powodu. 

10. Po przejściu na górny korytarz uczniowie utrzymują dystans społeczny min 1,5 metra. 

11. Podczas przebywania w klasie uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, 

ale podczas kichania lub kaszlu nakazuje się zasłanianie ust oraz nosa i umycie rąk 

wodą z mydłem lub odkażenie płynem dezynfekującym. 

12. Uczniowie mają obowiązek zwiększonego przestrzegania zasad higieny (częstego 

mycia rąk – po przyjściu do szkoły, po lekcji, po skorzystaniu z toalety, przed 

posiłkiem) 

13. Każda klasa ma zajęcia w jednej wyznaczonej  sali lekcyjnej. 



 

 

14. Sale lekcyjne będą dezynfekowane po zakończeniu zajęć danej klasy. 

15. W szkole będzie obowiązywać  przerwa na dezynfekcję i wywietrzenie sal. 

16. Uczeń ma  posiadać 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. Uczniowie powinni zajmować to samo miejsce na wszystkich lekcjach. 

18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

19. Uczniowie nie powinni przebywać na placu zabaw ani korzystać ze sprzętów 

znajdujących się na nim. 

20. Sale lekcyjne i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

nie można zachować dystansu będą  ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

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

23. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu społecznego. 

24. W toalecie nie może przebywać więcej niż 4 osoby jednocześnie. W przypadku, gdy       

w toalecie są 4 osoby, kolejni uczniowie czekają na korytarzu z zachowaniem 

odpowiedniej odległości. Nauczyciele dyżurujący kontrolują czy uczniowie nie 

utrudniają sobie korzystania z toalet. 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. W świetlicy szkolnej nie może przebywać więcej niż 25 

uczniów. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej znajdują się w załączniku nr 8 

26. Pracownicy administracyjni powinni ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami. 

27.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece – załącznik nr 9 oraz regulamin pracy biblioteki 

szkolnej. 

28.  Uczniowie mogą korzystać z  dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.  Należy 

zwracać uwagę, by dzieci nie dotykały więcej  niż jednego kubeczka, a po wypiciu 

wody wyrzucały go do kosza. 

29. Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do szatni, zachowując odpowiedni dystans. 

30. Po zmianie obuwia, a w sezonie jesienno- zimowym po ubraniu się, uczniowie 

bezzwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

31. W przypadku, gdy uczeń chciałby wrócić ponownie do szkoły, musi poddać się 

wszystkim procedurom związanym z wejściem do budynku. 



 

 

VI.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

 WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA 

  

1.  Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.  

2. Nie wolno posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                             

w izolacji.  

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wychowawcy lub dyrektorowi wszelkich informacji  o stanie 

zdrowia dziecka.  

4. W czasie pobytu ucznia w szkole,  w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez 

dziecko niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel lub inny pracownik mierzy dziecku 

temperaturę,  powiadamia dyrektora,  a następnie  telefonicznie rodzica o stanie zdrowia dziecka 

i natychmiast odizolowuje go wraz z opiekunem do osobnego pomieszczenia - izolatorium,                           

z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.  

5. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania dziecka .  

6. W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków.  

7. Salę, w której przebywało dziecko, personel szkoły natychmiast wietrzy i gruntownie 

dezynfekuje.  

  

 

VII.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE 

PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH W SZKOLE  

  

Nauczyciele jak i uczniowie muszą przestrzegać wszelkich procedur zawartych we 

wcześniejszych rozdziałach związanych z bezpieczeństwem podczas epidemii.  

1. Rodzic, którego dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych  musi  

dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia odpowiednie podpisane  dokumenty   

– (Załączniki nr 6 i 7).  

2. Dyrektor ustala  harmonogram  zajęć rewalidacyjnych i przydziela stałą salę, w której 

nauczyciel będzie prowadził  zajęcia rewalidacyjne.  

  

 

 



 

 

VIII.  ZALECENIA ZWIĄZANE Z WCHODZENIEM DO SZKOŁY UCZNIÓW 

NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE LUB ZAJĘCIA DODATKOWE 

1. Na zajęcia dodatkowe lub zajęcia rewalidacyjne mogą przychodzić wyłącznie 

uczniowie całkowicie zdrowi.  

2.  Do budynku szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo.  

3. Nie wolno gromadzić się pod drzwiami szkoły.  Należy zachować odpowiedni 

dystans społeczny – 1,5 m.  

4. Uczeń wchodzący do budynku musi mieć zasłonięte usta i nos  (obowiązkowa 

maseczka).  

5. Uczeń musi na wejściu zdezynfekować ręce.   

6. Do szkoły wpuszcza ucznia wyznaczony pracownik szkoły i  mierzy mu 

temperaturę.   

7. W wypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik ma prawo odmówić 

uczniowi wejścia do budynku szkoły, o czym powiadamia nauczyciela i dyrektora 

szkoły.  

8. Uczeń w przestrzeni szkoły może  poruszać się bez maseczki. Musi jednak zasłaniać 

usta i nos w czasie kichania lub kaszlu.  

9. W sali, w której odbywają się zajęcia dodatkowe lub zajęcia rewalidacyjne  uczeń  

musi  zachować odpowiedni  dystans społeczny 1.5 m od nauczyciela i innych 

uczniów w sali.  

10. Uczeń  nie  może spacerować po korytarzach szkoły, udaje się bezpośredni do sali, 

w której odbywają się zajęcia dodatkowe lub zajęcia rewalidacyjne, a po ich 

zakończeniu  udaje się od razu do szatni i bezzwłocznie do domu.  

11. Potrzebne podczas zajęć pomoce uczeń przynosi ze sobą i zabiera je do domu.  

12. W wypadku nagłego pogorszenia  się  stanu zdrowia  ucznia obowiązują 

szczegółowe procedury  z pkt. III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Załączniki:  

1. Monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych.  

2. Jak skutecznie myć ręce?  

3. Jak skutecznie dezynfekować ręce?  

4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?  

5. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki?  

6. Deklaracja rodzica o uczęszczaniu ucznia  do szkoły w okresie epidemii.  

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa oraz wyrażenie zgody 

na pomiar temperatury ciała dziecka.  

8. Procedury korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii. 

9. Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

        Załącznik nr 1  

MONITOROWANIE  DEZYNFEKCJI OBIEKTÓW  

SZKOLNYCH i PRZYSZKOLNYCH  

Rejon:   

Data  Godzina  Podpis pracownika 

wykonującego dezynfekcję  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

                                                                                                                                                    



 

 

 Załącznik nr 2   

  
                                                                                                                                                     

 



 

 

Załącznik nr  3 

   
                                                                                                                                                                                                

 



 

 

 Załącznik nr 4  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
  

                                       Załącznik  nr 5  

  

  

 

  

 



 

 

Załącznik nr 6  

  
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko)………………………………….…………………………….., uczeń/uczennica klasy 

…………………..  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

COVID-19. Nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby.   

Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, 

katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub innych 

nietypowych objawów. 

Jestem świadomy/a, iż nauka w szkole odbywa się w czasie pandemii. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na 

jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i całej rodziny, tj. : 

1) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19. 

2) W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja 

rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

3) W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje 

zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie mogą być skierowani na kwarantannę. 

4) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry pracowniczej, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w IZOLATORIUM (lub skierowana do wydzielonej przestrzeni tak, aby 

zachować dystans społeczny), wyposażonego niezbędne środki ochrony osobistej. Nie zwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun prawny dziecka oraz stosowne służby i organy. 

5) Uczeń nie jest/ jest (niewłaściwe skreślić) uczulony na środki dezynfekujące. 

Oświadczamy, że zdajemy sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia naszego 

dziecka spowodowanego wirusem COVID-19 podczas pobytu w szkole.  

Oświadczamy, że nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka 

czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w szkole. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka  termometrem bezdotykowym przy 

wejściu do szkoły. 

W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do zabrania dziecka do 

domu. 

Zobowiązujemy się do odbierania telefonu ze szkoły/ od wychowawcy, a w razie niemożności odebrania- do 

niezwłocznego oddzwonienia. 

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: 

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

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

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

2. Numer telefonu mamy: …………………………………., ojca: ………………………………….. . 

Jaworznia, dn. ………………………………………….. 

Podpis mamy: ………………………………………………..       Podpis ojca: ………………………………………………. 

 

  

 



 

 

Załącznik Nr 7   

                                                                                                                                       

OŚWIADCZENIE  

  

  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

  

- Zapoznałem/łam się z treścią Procedury Bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązującą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni.  

  

- Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur BHP w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujących w szkole związanych z reżimem sanitarnym.  

Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki 

nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji                                       

i nauczycieli w tym zakresie.  

Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz 

zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki 

nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i 

pracowników szkoły w tym zakresie.  

  

 Jednocześnie, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka:  

  

…………………………………………………………………………………………………  klasa …………………………………..…..  
                               ( imię i nazwisko dziecka)  

  

termometrem bezdotykowym przy wejściu do szkoły oraz w razie zaobserwowania u dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do zabrania dziecka do domu.  

  

  

   

  

………………………..……                                                                    …………………….….………………….  
       (miejscowość, data)                                                                                                                                            (czytelny podpis rodzica)  

  

Miejscowość ……………………dnia…………………..  

                                

  

  

 

 



 

 

Załącznik Nr 8 

 

 

Wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19 

na świetlicy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni.  Wchodzi w życie 

1.09.2020 

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej  oraz w  sali dydaktycznej nr 9. 

3.  Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co 

najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

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

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

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, 

którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

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

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji 

stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego. 

8. Gry i przedmioty, których nie można zdezynfekować, po użyciu przez dzieci odkładane są 

do oznakowanego miejsca na kwarantannę na okres 3 dni. 

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

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

powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu ( gabinet pedagoga) 

zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Nauczyciel wzywa 

pracownika obsługi i odprowadza dziecko do gabinetu pedagoga. Następnie niezwłocznie 

informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez 

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

karcie zapisu. 

11. Wykonane prace przez dzieci zabierane są do domu. 

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia 

oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020r. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 

 

 

 

Procedury korzystania z zasobów biblioteki szkolnej w czasie pandemii 

W celu zachowania standardów bezpieczeństwa podczas wypożyczania podręczników oraz 

książek należy zapoznać się z poniższymi informacjami: 

1. Podczas wypożyczania książek jednocześnie  w bibliotece może przebywać maksymalnie 5 

osób (łącznie z bibliotekarzem).  

2. Użytkownicy mają zachować bezpieczny dystans od siebie i bibliotekarza (minimum 

półtorametrową odległość). 

3. Uczeń (lub rodzic) dokonujący wypożyczenia/zwrotu książek powinien być w maseczce.  

4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

5. Zwracane książki należy odkładać w miejsca wskazane przez nauczyciela bibliotekarza (na 

wyznaczone półki na regale przy drzwiach). 

6. Czas kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach 

wynosi od 24 do 72 godzin. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, 

również czasopisma. 

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany e-mailowo, bądź 

telefonicznie. 

 


