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I. Procedura przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły. 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych. 

4. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

5. Rodzice ucznia, który wróci do szkoły po chorobie/kwarantannie są zobowiązani do 

przekazania wychowawcy oświadczenia o stanie zdrowia swojego dziecka. 

6. Ucznia powinien przybyć do szkoły między godziną 7.45 do 8.00, a opuścić budynek 

szkolny zaraz po zakończonych lekcjach lub zajęciach w świetlicy szkolnej. 

7. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w późniejszych godzinach przychodzą do 

szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. 

8. Jeśli jednocześnie do szkoły przyjdzie kilkoro uczniów, wchodzą oni na teren szkoły 

pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. 

9. Po wejściu na terem szkoły uczeń udaje się do sali, w której odbywają się zajęcia dla 

jego grupy. Uczniowie bez potrzeby nie przemieszczają się po piętrach budynku 

szkoły. 

10. Opiekunowie uczniów klas od 2 do 8 mogą odprowadzać dziecko tylko do drzwi 

wejściowych szkoły. Uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce i  udać się pod 

drzwi klasy. 

11. We wszystkich częściach wspólnych zaleca się noszenie przez nauczycieli, uczniów i 

pracowników szkoły maseczek zakrywających nos i usta. 

12. Rodzice uczniów klas  4 – 8, nie mogą przebywać w budynku szkoły. Wyjątek stanowi 

uzgodniona telefonicznie wizyta. Rodzic jest zobowiązany używać maseczki 

ochronnej. 

13. Uczeń klasy 1 jest przyprowadzany do szkoły przez jednego opiekuna. Przez 

pierwszy miesiąc opiekun odprowadza dziecko pod drzwi klasy i niezwłocznie 

opuszcza budynek szkoły.  Opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów 

do/ze szkoły zachowują zasady: 

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem wynosi min. 1,5 m, 

- dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1.5 m, 

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z   

bezpieczeństwie zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa oraz 

dezynfekować ręce). 



14. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 

15. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 - 3 oczekują na odbiór dziecka w wyznaczonej 

części wspólnej korytarza, zachowują dystans społeczny, przestrzegając przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i ograniczając do minimum 

kontakty  z innymi rodzicami/opiekunami. Nauczyciel kończący ostatnią lekcję jest 

odpowiedzialny za doprowadzenie uczniów do części wspólnej korytarza. 

16. Uczniowie klas 4 - 8, po zakończonych zajęciach, udają się do szatni i do wyjścia 

głównego w celu opuszczenia szkoły. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas 4 – 8 

oczekują na swoje dzieci przed budynkiem szkoły. 

17. Rodzice uczniów w miarę możliwości kontaktują się ze szkołą                                      

telefonicznie: 75 755 14 30. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy 

placówki. 

18. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny m.in. unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą 

z mydłem, odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania i kasłania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Procedura organizacji zajęć  dydaktycznych. 

1. Nauczyciele opiekujący się uczniami zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie 

procedury bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w celu zmniejszenia ryzyka 

zakażenia się chorobami zakaźnymi. 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona co najmniej raz na 

godzinę. Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych, wskazane jest 

prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

3. Nauczyciele zobowiązani są zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

4. W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie  umyć lub 

zdezynfekować. 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na 

ławce ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi z 

innymi uczniami. 

6. Nauczyciele starają się  przestrzegać  bezpiecznej odległości ucznia od ucznia oraz 

nauczyciela od ucznia. 

7. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 

po sali bez koniecznej potrzeby.  

8. Każdą sytuację, potrzebę uczniowie sygnalizują przez podniesienie ręki. 

9. Nauczyciele organizują dzieciom pobyt na boiskach szkolnych np. podczas lekcji 

wychowania fizycznego z zachowaniem środków ostrożności: zachowanie możliwie 

maksymalnej odległości przez dzieci, na jednym boisku w tym samym czasie może 

przebywać tylko jedna grupa, dopuszcza się przebywanie dwóch grup przy założeniu, 

że zachowany jest między nimi dystans. 

10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  

11. Możliwe jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

13. Ograniczone zostają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

Do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo. 

14. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach 

higieny (np. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, unikanie dotykania 

się i podawania ręki na powitanie, przypominają sposób zasłaniania ust podczas 



kichania czy kasłania). 

15. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, w widocznym miejscu, 

umieszczony jest plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

16. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, zarówno przez dzieci, jak i 

nauczycieli. 

17. Spożywanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

18. Nauczyciele organizują zabawy dydaktyczne i zajęcia edukacyjne wg planu. 

19. Uczniowie podczas przerw nie przemieszczają się bez potrzeby po piętrach budynku 

szkoły, pozostają na piętrze przy sali lekcyjnej, w której będzie się odbywać kolejna 

lekcja. 

20. Po zakończeniu zajęć, w sali przeprowadzana jest dezynfekcja sprzętów, powierzchni, 

a w pomieszczeniach sanitarnych urządzeń i armatury łazienkowej. 

21. Nauczyciele są zobowiązani do obserwacji uczniów będących pod jego opieką pod 

kątem zdrowotnym. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować go (w wyznaczonym miejscu - izolatka), z zapewnieniem min.  1,5- 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

odebrania ucznia ze szkoły. O fakcie odizolowania ucznia należy bezzwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły. 

22. Po zakończonych zajęciach sale zostają zdezynfekowane. 

23.  W salach lekcyjnych są wywieszone plakaty informujące o prawidłowym utrzymaniu 

higieny i bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego. 

Nauczyciele: 

1. Nauczyciel/wychowawca odznacza na liście obecności w dzienniku elektronicznym fakt 

przyjścia ucznia na lekcję. 

2. Nauczyciele / wychowawcy w pierwszym dniu przeprowadzą z dziećmi instruktaż 

dotyczący zasad/procedur obowiązujących w szkole oraz przeprowadzą pogadanki i 

warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty 

mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje 

zachowanie.  

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzają stan sali zajęć. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, 

których nie można zdezynfekować. 

4. W czasie zajęć z dziećmi nauczyciel na bieżąco wyjaśnia i przypomina dzieciom zasady 

bezpieczeństwa i higieny,  zwraca szczególną  uwagę na przestrzeganie zasad przez dzieci. 

5. Nauczyciele klas I – III mogą zorganizować przerwy dla swojej grupy wychowawczej 

dostosowując je do potrzeb wychowanków – na korytarzu przy swojej sali lekcyjnej lub na 

boisku szkolnym. 



6. Nauczyciel nie organizuje wyjść dzieci poza teren placówki, może jedynie korzystać z 

terenów przyszkolnych w obrębie ogrodzenia. 

7. Nauczyciel wietrzy salę zajęć co najmniej raz na godzinę. 

8. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dzieci bezzwłocznie wdraża 

odpowiednie procedury. 

9. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). 

10. Nauczyciel/wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami dzieci, telefoniczny, przez 

dziennik elektroniczny. 

11. Nauczyciele opiekujący się grupą przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek 

objawów choroby. 

12. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do samoobserwacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach. 

1. W klasach 1- 8 przerwy są organizowane zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć. 

2. Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają, to zaleca się korzystanie przez uczniów 

podczas przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 

3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

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

czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innych oddziałów. 

5. W razie konieczności przejścia ucznia do innej sali uczniowie muszą zachować 

dystans 1,5 m. 

6. Na terenie szkoły  w miejscach wspólnych jest wymagane noszenie osłon nosa i 

twarzy (maseczek/przyłbic).  

7. Z korytarzy podczas przerw korzystają uczniowie mający zajęcia przy swojej klasie 

lekcyjnej – obowiązuje zakaz przemieszczania się na inne piętra. 

8. W czasie przerwy uczniowie mający lekcje w-f w razie niesprzyjającej pogody 

przebywają na korytarzu przy Przystani Twórczej. 

9. Każdy uczeń powinien podczas przerwy  posiadać swój posiłek i napoje. Zaleca się, 

aby nie dzielić się jedzeniem i napojami między uczniami. 

10. Z toalety jednorazowo może korzystać tylko 3 uczniów. Nie wolno gromadzić się 

uczniom w przedsionku toalety. Po skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ręce. 

11. Uczniowie podczas przerw i nauczyciele dyżurujący  mają zachować odstęp między 

sobą 1,5 m. 

12. Podczas przerw uczniowie zachowują dystans, nie biegają i nie krzyczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Procedura korzystania z sali gimnastycznej. 

 

1. Obowiązkowy jest udział w zajęciach w stroju sportowym. 
 

2. Obowiązuje limit maksymalnie dwóch klas w dużej sali  gimnastycznej plus 
nauczyciele. 

 
3. Obowiązkowo przy wejściu do sali , a po zakończeniu zajęć należy umyć ręce wodą z 

mydłem (zdezynfekować). 
 

4. Prowadzący lekcje po zakończeniu zajęć przeprowadza dezynfekcję urządzeń i 
wykorzystywanego sprzętu sportowego. 

 
5. Po zajęciach przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń. 

 
6. Uczniowie korzystają z szatni tylko w celu przebrania się. Zalecany bufor czasowy (5 

minut). 
 

7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” podczas zajęć. 
 

8. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu  (nie 
gromadzenie się). 

 
9. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci. 

 
10. Zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu, na terenie szkoły, w tym w 

czasie przerw. 
 

11. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Procedura pobytu i zabawy w świetlicy szkolnej. 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infek-

cję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy 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. 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w świetlicy osób 

trzecich do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyj-

ściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu 

rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu. 

5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

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

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przepro-

wadzeniu dezynfekcji. 

7. W trakcie zajęć świetlicowych następuje podział na grupy świetlicowe, aby ograniczyć 

liczebność uczniów w grupach. 

8. Uczeń przebywający w swojej grupie świetlicowej nie ma obowiązku zakrywania nosa 

i ust maseczką. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Maseczkę 

dzieci ubierają podczas przejścia przez korytarze szkolne do innych pomieszczeń np. 

szatni. 

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

bę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub go-

rączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien 

on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

10.  W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem odbywa się na numer telefonu 

podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

11.  Uczeń, u którego w bliskim otoczeniu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać 

w domu i nie może uczęszczać do szkoły. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub 



pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą przebywającą na kwa-

rantannie również podlegają odosobnieniu.  

12.  W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

13.  Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku lub w tornistrze.  

14.  Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samo-

chodów, pluszaków etc.). 

 

- Pobyt grupy na boisku szkolnym. 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z terenu 

zielonego/boisk szkolnych przy zachowaniu następujących zasad: 

1. Na boisku szkolnym rodzic/opiekun prawny/osoby upoważnione do odbioru dzieci za-

chowują bezpieczną odległość od dzieci i pracowników szkoły. 

2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

3. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

4. Na boisku każda grupa może przebywać jedynie w miejscu wyznaczonym przez nau-

czyciela świetlicy. 

5. Opiekunowie zapewniają w miarę możliwości, aby dzieci z poszczególnych grup nie 

kontaktowały się ze sobą.  

6. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, 

które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji. 

7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym lub środkiem dezynfekcyjnym. 

- Dezynfekcja zabawek. 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania oraz 

zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu 

niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.  

1. W świetlicy dezynfekcję używanych zabawek przeprowadza nauczyciel świetlicy na 

koniec każdego dnia po zakończonej zabawie.  

2. W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów pla-

stycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzy-

manych w tornistrze. 



- Odbieranie  dziecka ze świetlicy szkolnej 

1. Rodzice uczniów klas 1 – 3 wchodzą na teren szkoły pojedynczo w maseczkach, za-

chowując odpowiedni odstęp. 

2. Rodzic jest zobowiązany zadzwonić domofonem do świetlicy szkolnej, podać imię, 

nazwisko oraz klasę dziecka. 

3. Nauczyciel świetlicy informuje rodzica klasy 1, w jakiej sali znajduje się uczeń.  

4. Rodzice uczniów klas 2 i 3 czekają na dziecko w części wspólnej korytarza szkolnego 

– nie chodzą po szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Procedura korzystania z biblioteki szkolnej. 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

1. Biblioteka pracuje w  godzinach: 7.50 – 13.50  od poniedziałku do piątku. 

2. Na drzwiach biblioteki są umieszczone informacje dotyczące dezynfekowania rąk, 

zakrywania ust i nosa (maseczki) oraz zachowania  odpowiednich odległości między 

osobami w sali biblioteki. 

3. W sali biblioteki są wydzielone dwie strefy przebywania: 

- strefa zdawania i wypożyczania książek przy ladzie bibliotecznej; 

- strefa czytelnicza przy stołach czytelniczych. 

Strefy będą oznaczone odpowiednimi symbolami. 

4. W  strefie wypożyczania jest wydzielone miejsce, gdzie czytelnicy mogą zdawać 

książki. Zamówione książki podaje pracownik biblioteki. Książki oddawane przez 

uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od 

reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą 

zostać wypożyczone kolejnym uczniom. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć 

datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. 

5. W wyznaczonych miejscach mogą przebywać dwie osoby.                                                               

6. W strefie czytelniczej przy każdym stole są wyznaczone dwa miejsca siedzące w 

odpowiedniej odległości. W opisywanej strefie może  przebywać do ośmiu osób. 

7. Na bieżąco odbywa się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia  biblioteki.   

8. W miarę możliwości zachowywać dystans pomiędzy uczniami co najmniej 1,5 metra. 

9. Z biblioteki może korzystać uczeń / pracownik szkoły bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

10. Osobom przebywającym w bibliotece zalecamy noszenie masek lub przyłbic 

ochronnych. 

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

np. klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł. 

 

 

 

 

 



VII.  Procedura w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka. 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić do szkoły. 

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność), 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maseczka/przyłbica, rękawiczki jednorazowe, 

fartuch). 

4. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miej-

scu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maseczkę / przyłbicę, zdezynfeko-

wać ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

5. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

6. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

7. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

8. Nauczyciel otwiera okno. 

9. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obser-

wowane objawy). 

10. Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców. 

11. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce/zdezynfekowały. 

12. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

13. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgod-

nie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

14. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatka ,służące do odizolowania 

ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. 

15. Izolatka jest wyposażone w środki do dezynfekcji. 

16. W izolatce dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m 



odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

17. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Jeleniej Górze oraz organ prowadzący 

szkołę. 

18. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o 

podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

19. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń , należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

20. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do 

wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

21.  Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora szkoły 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1. Pracownik przebywający w domu w razie wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod 

numer 999 lub 112. 

3. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, dusz-

ność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maseczka/przyłbica, rękawiczki jednora-

zowe, fartuch). 

4. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

5. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maseczki, zdezynfekowały ręce. 

6. Otwiera okno. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

choroby (kaszel, duszność, gorączka). 

8. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyzna-

czoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

9. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt.3 odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

10. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatki nie mogą przebywać inne osoby. 

11. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia 

odpowiednich służb lub niezwłocznie opuszcza teren placówki z zaleceniem kontaktu 

z lekarzem i Stacją SANEPID. 

12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

13. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiolo-

gicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 



IX. Procedura zachowania uczniów podczas przerw i lekcji. 

 

1. Uczniowie klas I – VIII podczas przerw przebywają na swoim piętrze. 

 

2. Uczniowie przebywając na korytarzach muszą unikać gromadzenia się i ścisku                   

oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspól-

nych. 

 

3. W trakcie przerw na korytarzu obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczka, 

 przyłbica), z wyjątkiem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych                                    

oraz posiadających inne zalecenia lekarskie. 

 

4.  Po powrocie do klasy należy zdezynfekować dłonie. 

 

5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają przerwę                       

na boisku szkolnym przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

 

6. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z toalet na swoich piętrach, zachowując przy tym 

zasady higieny. W toalecie może znajdować się 3 uczniów. Instrukcje z zasadami prawi-

dłowego mycia rąk  znajdują się  w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

 
7. Podczas przerw uczniowie nie biegają i nie krzyczą, nie dzielą się jedzeniem i piciem. Nie 

wymieniają się maseczkami ! 

 
8. Po zakończonej przerwie uczniowie w klasie ściągają maseczki i chowają do własnej, pod-

pisanej papierowej koperty.  

 
9. Uczniowie natychmiast informują nauczyciela/wychowawcę o złym samopoczuciu lub złym 

samopoczuciu swojej koleżanki/kolegi z klasy. 

 
10. Podczas lekcji uczniowie siedzą w swoich ławkach, nie chodzą po klasie, nie wymieniają 

się podręcznikami, długopisami itp.  

 
11. Przez podniesienie ręki informują nauczyciela o chęci przekazania informacji. 

 

 

 

 

 



X. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowa-

nia z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 

zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe.  


