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I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ORAZ OPIEKI W ODDZIAŁACH 

PRZEDSZKOLNYCH: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na 
terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Uczeń może to robić dla 
zwiększenia własnego bezpieczeństwa. 

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły bezwzględnie odkażają ręce płynem 
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.  

4. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie 
zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 
placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. 
Uczniowie po wejściu do budynku pozostają pod opieką pracowników szkoły.  Po zajęciach 
lekcyjnych rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. 
Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie. 

5. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby z zewnątrz tylko w uzasadnionych przypadkach 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

6. Rodzić/opiekun ucznia zobowiązany jest odbierać telefon ze szkoły. Jeśli w danej chwili nie 
może odebrać telefonu, musi w trybie pilnym oddzwonić. 

7. W przypadkach, gdy w czasie pobytu lub zajęć organizowanych przez Szkołę zaistnieje taka 
konieczność z powodu zaobserwowania u  dziecka niepokojących objawów chorobowych 
będzie wykonanie pomiaru temperatury ciała ucznia. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w 
odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 
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Rodzice/opiekunowie ucznia niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

9. Każda grupa przedszkolna przebywa w stałej wyznaczonej sali, do której przyporządkowani są 
ci sami opiekunowie. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

10. Uczniowie oddziałów klasowych 1-3 po wejściu do Szkoły od razu kierują się do wyznaczonej 
sali lekcyjnej, bez wchodzenia na teren szatni. 

11. Uczniowie oddziałów klasowych 4-8 po wejściu do szkoły, kierują się do wyznaczonej szatni, 
w której zostawiają jedynie okrycia wierzchnie, bez zmiany obuwia. Zalecane jest korzystanie 
ze środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. 

12. Każdy oddział klasowy przebywa w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej w czasie wszystkich 
lekcji w danym dniu. 

13. Po każdym cyklu kształcenia oddziału w danym dniu, sala zostaje na godzinę wyłączona z 
użytku celem dezynfekcji. ? 

14. Zaleca się uczniom korzystania z toalet w czasie lekcji, tak aby unikać zbyt dużego natężenia 
osób w toaletach w czasie przerw międzylekcyjnych. 

15. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą pozostawać w sali lekcyjnej lub 
przebywać na wyznaczonym korytarzu zachowując  dystans i nie gromadzić się w grupy.  

16. W razie niemożności zachowania dystansu, np. w czasie przerw czy apeli nalży zakładać 
maseczki zakrywając nos i usta. 

17. Wszystkich na terenie szkoły 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. 

18. Przybory do ćwiczeń znajdujące się w sali wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie 
czyszczone lub dezynfekowane.  

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.  

20. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

21. Nauczyciel w oddziałach klasowych  I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w 
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o 
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami.  

25. Na czas korzystania tylko z jednego budynku szkoły zostają zawieszone przedmiotowe zajęcia 
pozalekcyjne.  

26. Należy przestrzegać regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  
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27. Należy przestrzegać regulaminu i zasady korzystania z gabinetu  pielęgniarki szkolnej oraz 
przestrzegać godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa 
oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
 

1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo 
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczają obowiązujących stref przebywania.  

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety.  

3. Dyrekcja monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników.  

4. Dezynfekcję przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.  

6. Na bieżąco dbamy o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 
czyszczenie z użyciem detergentu.  

7. Na terenie szkoły zostaną zapewnione pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic 
jednorazowych 
 

GASTRONOMIA 
 

1. Przy organizacji żywienia w szkolnej jadalni zostanie zachowana odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnione środki ochrony 
osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym 
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki 
będą wydawane zmianowo lub w miarę możliwości - spożywane przy stolikach z 
rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczenie blatów stołów 
i poręczy krzeseł odbywa się po każdej grupie.  

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 
przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 
posiłku.  

4. Od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe. Zużyte pojemniki i 
sztućce zostaną odpowiednio segregowane. 

5. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

1. Do pracy w szkole przychodzą tylko osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych (temperatura powyżej 38C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Pracownicy szkoły bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki oraz w trakcie pracy często 
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji umieszczonej w widocznych 
miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

3. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 
4. Szkoła posiada pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. Jest ona wyposażona w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący. 

5. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona 
wirusem.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną zastosowane 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowane wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego  

9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do 
przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 
obowiązujących w transporcie publicznym. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i choroby COVID-19 w szkole, podpisują 
właściwą deklarację.  

2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które 
są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które 
nie miało świadomego kontaktu: 
a) z osobą chorą na korona wirusa, 
b) z osobą będącą w izolacji, 
c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 
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3. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 
szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do 
dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, 
umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

4. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa. Na terenie szkoły uczniów nie 
obowiązuje noszenia maseczki z wyjątkiem  niemożności zachowania dystansu, np. w czasie 
przerw czy apeli nalży zakładać maseczki zakrywając nos i usta.  

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku 

temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 C dziecko pozostawiają w 
domu. 

6. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji 

rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. 
10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 

odbierania telefonów ze szkoły. 
11. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek 
natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki. 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem (duszności, kaszel, 
gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”): 
a) nauczyciel zawiadamia rodziców, pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora o zaistniałej 

sytuacji, 
b) pielęgniarka szkolna bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej zgodnie z 

wytycznymi GIS, po czym zakłada dziecku maseczkę, 
c) pielęgniarka szkolna bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – 

wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji), 
d) pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 
e) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na nr 112.  
f) Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic 

jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w jak najkrótszym czasie- czas ten nie 
powinien przekraczać jednej godziny  

g) Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz 
niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem 
zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia 
dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego. 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem lub choroby 
COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę): 
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a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia 
izolacji 

b) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 
przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

c) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która 
podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa. 

d) Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem 
stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym 
środkiem do dezynfekcji skóry. 

e) Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt 
osoba podejrzana o zakażenie wirusem. 

f) We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać 
udziału pozostałych pracowników. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 1 
września 2020r. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 
3. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w 

Braniewie zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne przypadki zakażenia COVID19. 

 

 

 

Marek Czapliński 

dyrektor szkoły 


