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Procedura zapewnienia bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Majdanie  Wielkim  

w okresie pandemii COVID-19  

z dnia 28.08.2020 r. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 

3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374), 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 dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 59 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30b 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 sierpnia 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 – na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

7.  Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek obowiązujących od 1 września 2020 r. 
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Rozdział I 

Przepisy wstępne  

§ 1.  

Procedura określa:  

 
1. Niniejszy dokument określa procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły 

w okresie pandemii COVID -19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do 

szkoły.  

2. Celem niniejszego dokumentu jest określenie wariantów funkcjonowania szkoły w 

okresie zawieszenia zajęć w sytuacji wystąpienia zakażenia w Szkole Podstawowej w 

Majdanie Wielkim. 

 

Rozdział II 

§ 1. 

Organizacja zajęć w szkole 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń tylko zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekowania rąk zgodnie z Instrukcją użycia środka dezynfekującego. W szkole nie 

ma obowiązku noszenia maseczek/przyłbic. 

3. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, oprócz rodziców 

przeprowadzających dzieci do oddziału przedszkolnego. 

4. Osoba z zewnątrz wchodzi na teren szkoły jedynie za zgodą dyrektora szkoły zgodnie 

z trybem postępowania. 

5. Prowadzi się rejestr osób przebywających w samym czasie na terenie szkoły.  

6. W szkole zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

7. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Miejsce lokalizacji termometru 

bezdotykowego na terenie Szkoły Podstawowej: 

a) sekretariat; 
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b) pokój nauczycielski; 

c) izolatka. 

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

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

w pomieszczeniu izolacji, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

9. Wprowadza się organizację pracy w szkole, która umożliwia zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Z sali usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

14. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

18. Zabrania się uczniom przynoszenia ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  

19. W szatni uczniowie oraz nauczyciele muszą zachować odpowiednią odległość 

minimum 1,5 m. 

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

dydaktycznych. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczono w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna oraz przed 
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wejściem do świetlicy. Świetlicę wietrzy się (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają 

ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

22. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 
§ 2. 

Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym 

 
Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z 

przedszkola: 

1. Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice 

(prawni opiekunowie).  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do/z 

przedszkola.       

3. Rodzice (prawnie opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania 

obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie 

zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii 

koronawirusa COVID – 19.                                                                                       

4. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni za 

właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania 

dzieci z przedszkola.                                         

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe – bez 

objawów chorobowych   do godz. 800.                                                                                                                                                   

6. Rodzice (prawni opiekunowie/ osoby upoważnione przez rodzica) odbierają dziecko od 

wyznaczonego pracownika szkoły do godz. 1310.                                                                                                                  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają dziecka do przedszkola, jeśli w 

domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.                                                                                                                              

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać nauczycielowi istotne 

informacje o stanie zdrowia dziecka.                                                                                                                                                          

9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z 

przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.                                                                                                   
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10. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady 

higieny, takie jak: niepodawanie rąk na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

mycie rąk, zasłaniane ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.                                                                                                                                  

11. Rodzice (prawni opiekunowie) posiadają indywidualną ochronę nosa i ust oraz 

rękawiczki (lub dezynfekują ręce) w momencie przyprowadzania dziecka do 

przedszkola i odbierania go z przedszkola.                             

12. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.                             

Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i 

sprawdzić jego stan zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.                                                                                                                

13. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola 

aktualne numery telefonów kontaktowych. 

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola                                                                      

1. Do rodzica (prawnego opiekuna) z dzieckiem wychodzi wyznaczony pracownik szkoły 

zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczkę/przyłbicę, rękawice). 

Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do budynku szkoły (przedszkola). 

Wyjątek stanowią rodzice dzieci w okresie adaptacyjnym, które rozpoczynają edukację 

przedszkolną. Rodzice tych dzieci w okresie 2 pierwszych tygodni uczęszczania dziecka 

do przedszkola będą mogli wejść z nim do szatni przy bezwzględnym zachowaniu 

reżimu sanitarnego (maseczka i rękawiczki).  

2. Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w 

wyznaczonej szafce w szatni.  

3. Pracownik dba o zachowanie zasad niepodchodzenia do innych osób na odległość 

bliższą niż 1,5m.              

4. Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, 

który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali. 

Zasady odbioru dziecka z przedszkola    

1. Dziecko wydawane jest rodzicowi (osobie upoważnionej) bezpośrednio od 

pracownika przedszkola z budynku szkoły (przedszkola).                                                                                                                                          

2. W momencie odbioru dziecka rodzic zobowiązany jest stosować środki ochrony 

osobistej (maseczkę).  
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3. Rodzic powiadamia telefonicznie wychowawcę grupy o gotowości odebrania dziecka 

z przedszkola.          

4. Do oczekującego rodzica ( osoby upoważnionej) wychodzi dziecko pod opieką 

wyznaczonego pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej.                                                                                   

5. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica bądź inną osobę upoważnioną.                              

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.                                                                                       

7. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za 

bezpieczeństwo dziecka poza przedszkolem odpowiedzialność ponoszą wyłącznie 

rodzice.                                                                             

8. Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan wskazuje, że nie jest 

ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel 

informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i 

odbierania dziecka z przedszkola          

                                                                                                                                    

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego mu dziecka, a w przypadku 

narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność 

dyscyplinarną.                                                 

2. Nauczyciel przyjmuje dziecko od pracownika szkoły w wyznaczonej sali.                                            

3. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.                                                                           

4. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do Sali, nie podchodziły do innych osób 

przebywających w pomieszczeniu na odległość bliższą niż 1,5m.                                                                                         

5. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej 

samowolnie, bez powodu i dozoru raz by nie mogły samodzielnie wychodzić z budynku 

szkoły. 

6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) a nie 

przekazanego bezpośrednio pracownikowi szkoły. 

7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby 

przyprowadzającej.     
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8. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, 

który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).                                                                    

9. Upoważniony pracownik przekazuje dziecko rodzicom oczekującym przed wejściem 

do szkoły (przedszkola). 

10. W momencie odbioru dziecka rodzić zobowiązany jest stosować zasadę zabezpieczenia 

siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.                                                                      

11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku 

pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka  podpisanego przez rodziców. Listę osób 

upoważnionych posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.                                                                                                                                         

12. W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma 

obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z 

dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia 

rodziców oraz dyrektora i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni. 

 

 
§ 3. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 
1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

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. Prowadzi się rejestr codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sali zajęć, 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. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do 
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wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

instrukcje dezynfekcji. 

 

 

 

                                                             § 4. 

                          Stołówka szkolna 

 
1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, 

utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, dbają o odpowiednią, czystą i w razie 

potrzeby ochronną odzież.   

2. Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie kuchni i stołówki. 

3. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia.  

4. Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, czepki, rękawiczki, maseczki. 

5. Pracownicy utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i 

sztućców z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C. ). 

6. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 

7. Uczniowie korzystający z posiłków przed wejściem do stołówki szkolnej dezynfekują 

ręce. 

8. Uczniowie samodzielnie udają się na i z obiadu zajmując wolne miejsce przy stole. 

9. Obiad i sztućce będą przynoszone na tacy do każdego ucznia przez pracowników obsługi  

zabezpieczonych w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki). 

10. Po zakończonym posiłku uczniowie pozostawiają naczynia na stole, które odnoszone są 

do zmywalni przez pracowników obsługi. 

11. Po obiedzie stołówka jest wietrzona, a blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. 
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§ 5. 

Biblioteka szkolna 

 

1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku 

zakładania maseczki. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5. 

3. Nauczyciel biblioteki wietrzy pomieszczenie co godzinę. 

4. Po każdej przerwie pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie wspólne. 

5. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. 

6. Zawieszona zostaje możliwość korzystania z czytelni oraz księgozbioru wolnego 

dostępu. 

7. Przyjęte książki i inne materiały biblioteczne należy poddać 2 dniowej kwarantannie w 

odpowiednio przygotowanym do tego miejscu odizolowanym od innych egzemplarzy. 

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować  preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. 

9. Nauczyciel biblioteki pilnuje czasu przebywania materiałów bibliotecznych w 

kwarantannie. 

10. Po przyjęciu książek należy każdorazowo zdezynfekować rękawiczki/ręce i blat, na 

którym leżały książki. 

 

 

§  6. 

Pracownia komputerowa 

 
1. Nauczyciel wchodzi do pracowni komputerowej jako pierwszy. 

2. Przed wejściem do pracowni obowiązuje dezynfekcja dłoni płynem który znajduje przy 

drzwiach wejściowych do pracowni. 

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

4. W  pracowni komputerowej dostępne są tylko przedmiotu, które można łatwo 

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik 

dokonuje dezynfekcji stolików, sprzętu oraz powierzchni podłogowych. 

5. Uczniowie podczas zajęć w pracowni zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca i 

nie zmieniają ich. 
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6. W trakcie zajęć nauczyciel prowadzący zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 

1 raz na godzinę. 

7. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych należy odizolować go 

odrębnego pomieszczenia i pozostawić pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora 

szkoły. Dyrektor powiadamia rodzica lub opiekuna dziecka o niezwłocznym odbiorze 

ze szkoły. 

8. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej  sali, a pracownia 

komputerowa w której przebywało dziecko jest myta i dezynfekowana.  

 

 

 

§  7. 

Świetlica szkolna 

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

salach dydaktycznych. 

10. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie 

dystansu społecznego 1,5 m. W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane 

będą gry i zabawy kontaktowe. 

11. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.  

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

najmniej 1 raz na godzinę. 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik 

dokonuje dezynfekcji stolików, sprzętu oraz powierzchni podłogowych. 

15. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają z własnych przyborów , nie mogą 

wymieniać się z innymi uczniami. 

16. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych należy odizolować go 

w odrębnym pomieszczeniu i pozostawić pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora 

szkoły. Dyrektor powiadamia rodzica lub opiekuna dziecka o niezwłocznym odbiorze 

ze szkoły. 

17. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej  sali , a sala w której 

przebywało dziecko jest myta i dezynfekowana.  
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18. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie 

do domu. Rodzic/ opiekun prawny lub zdeklarowana pisemnie osoba do odbioru 

dziecka czeka w przedsionku szkoły.  

19. Nauczyciel  świetlicy, który przyprowadza i wyprowadza dzieci dojeżdżające dba o 

zachowanie odległości 1,5 m między uczniami.   

 

Rozdział III 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem COVID-19 na wypadek podejrzenia u pracownika  

i dziecka. 

 

1. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe, 

maseczki ochronne i płyn dezynfekujący.  

2. Do pracy w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim mogą przychodzić tylko 

osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

3. W przypadku wystąpienia u PRACOWNIKA będącego na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID 19 należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i 

uczniów, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem.  

4. Po zauważeniu symptomów choroby u DZIECKA np. kaszel, gorączka, duszność i 

problemy z oddychaniem nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

5. Wyznaczona przez dyrektora osoba zabezpieczona w środki ochrony osobistej 

niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji. Pozostaje z nim 

zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do momentu 

odebrania przez rodziców. 

6. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innej pustej sali.  

7. Pomieszczenie, w którym przebywała grupa uczniów z osobą z 

podejrzeniami zakażenia jest dezynfekowane.  
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8. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i 

pracowników zawiadamia Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz 

rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu 

wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19, a w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem.  

9. Dyrektor szkoły stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych 

przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.  

10. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego 

oddzwaniania.  

11. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych 

dzieci. 

12. Pomieszczenia w których przebywało dziecko jest natychmiastowo dezynfekowane.  

13. Ustala się listę osób przebywających w tym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie. 

14.  Dyrektor sporządza protokół z zaistniałej sytuacji. 

15. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący oraz kuratorium oświaty.  

 

Procedura przekazania dziecka rodzicom podejrzanego  

o zakażenie koronawirusem COVID -19.  
 

1. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły.  

2. Pracownik szkoły identyfikuje rodzica/opiekuna i informuje Dyrektora Szkoły o 

przybyciu rodzica/prawnego opiekuna dziecka podejrzanego o zakażenie COVID-19.  

3. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z 

izolatki do korytarza przed wejściem do budynku i czeka na otwarcie drzwi 

zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując dystans 2 m. od rodzica/opiekuna 

prawnego przekazuje dziecko.  

4. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez 

pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.  

5. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m 

przekazuje informacje rodzicowi/opiekunowi prawnemu na temat objawów, jakie 
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zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do 

zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich 

informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi 

zaleceniami sanitarnymi. 

6. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

ściąga maseczkę, kombinezon i rękawice.  

 

 

 
Rozdział    IV 

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji 

wystąpienia zakażenia na terenie szkoły. 

§1. 

Wariant A - tradycyjna forma kształcenia 

 
1. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 

za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty 

kształcenia: B i C.  
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§ 2. 

Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa)  

 
1. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, 

oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało 

od sytuacji epidemicznej na danym terenie. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

§ 3. 

Wariant C- kształcenie zdalne 

 

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej) za zgodą 

organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

2. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w 

szkołach na terenie kraju.  

 

 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 

 

 


