
Rok szkolny 2020/2021 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019/2020 

DYREKTORA   SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego  

 w Jeleniej Górze 

z dnia 28 sierpnia 2020 r.   

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  

 

        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych  
i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 

wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-2 do zarządzenia.  

 

§ 2. 

 

     Pracownicy pedagogiczni zostali zapoznani z procedurami na radzie w dniu 27 sierpnia 2020r. 
Wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2020r. godz. 14.00 szkolenie pracowników administracji  i 
obsługi z zasad postępowania zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.   

 

§ 3. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         ............................................... 

Dyrektor szkoły – Maria Guszała 
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Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 35/2019/2020 

z dnia 28 sierpnia  2020 r.  

 

PROCEDURA 

                       DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

                                                         W JELENIEJ GÓRZE  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

1. Każdy wchodząc na teren szkoły musi mieć na sobie maseczkę, oraz zachowuje 1,5 m dystans 
pomiędzy sobą.  

2. Do budynku szkoły należy wchodzić pojedynczo nie tłoczyć się przed drzwiami 
wejściowymi/wyjściowymi do szkoły ani na korytarzach.  

3. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do budynku szkoły za wyjątkiem rodziców uczniów klas I, 
którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci.  

4. Wejście pozostałych  rodziców na teren szkoły jest poprzedzone telefonem do szkoły w celu 
umówienia się na spotkanie w konkretnej sprawie. 

5. Nauczyciel – dyżurny dba o należyte zachowanie uczniów podczas przerw. 

6. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. Dozownik umieszczony jest na 
stoliku. Uczeń powinien nosić maseczkę, którą  będzie nakładać podczas przerw lekcyjnych i 
przebywania na korytarzach szkolnych. Uczeń powinien być wyposażony np. w papierową 
podpisaną kopertę, w której będzie przechowywał maseczkę w czasie lekcji. 

A. Postępowanie w zakresie warunków sanitarnych: 

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

2. Nauczyciele jak i personel używa środków ochrony indywidualnej (maseczki / przyłbice, 
rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). 

3. W szkole w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na korytarzach, w salach lekcyjnych, oraz 
bibliotece i w świetlicy rozmieszczono informacje: 

a. Jak skutecznie myć ręce (załącznik nr 1), 

b. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę (załącznik nr 2) 

c. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ( załącznik nr 3). 

Nauczyciele instruują uczniów jak należy zachować się podczas kaszlu i kichania uczą, że należy 
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

Poinformowano kadrę na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, 
maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  
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b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 

 zapewniono środki czystości w toaletach (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu oraz 
przy portierni i w salach lekcyjnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk, 

 w miarę możliwości zwłaszcza podczas przerw należy używać osłony ust i nosa przez 
nauczycieli oraz informować uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania                   w 
sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej. 

4. Zapewniono odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki 
ochrony indywidualnej. 

5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych 
workiem foliowym koszy. 

6. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.  

7. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz 
kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny. 

8. Opracowano procedury korzystania ze świetlicy i biblioteki szkolnej. 

9. Regularne wietrzenie pomieszczeń (klas, korytarz) co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, 
a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

10. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 
blatów, oparć krzeseł,  

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, biurek i stolików/ławek, klawiatur                                     i 
myszek, włączników świateł. 

11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia, nauczyciela                     
w trakcie zajęć, należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowania                                 tej 
osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź 
osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie 
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 
postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

12. Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

13. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go 
od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy 
wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

14. Pracownik powinien oczekiwać na transport w izolatce, w którym jest możliwe czasowe 
odizolowanie go od innych osób.  

15. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

16. Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  



Rok szkolny 2020/2021 

B. Postępowanie w zakresie organizacji szkoły: 

1. Brak wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 
realizacji zajęć. 

2. Poinformowanie rodziców / opiekunów, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów 
wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z 
teleporady medycznej. 

3. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej                                                
i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

4. Natychmiastowe telefoniczne informowanie rodziców / opiekunów w przypadku złego 
samopoczucia ucznia, oraz izolowanie go w gabinecie pielęgniarki lub w wyznaczonym miejscu 
(izolatce) min 2 metry w odległości od innych osób. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny, częste myce rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa , ust. 

6. Podczas przerw lekcyjnych i przebywania w ciągach korytarzowych uczniowie są zobowiązani 
do noszenia maseczek. 

C. Postępowanie w zakresie prowadzenia zajęć : 

1 . Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z uczniami                                            
uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych, kołach zainteresowań od uczestników zajęć oraz od 
kadry prowadzącej te zajęcia. 

2 . W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i 
możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o 
stałym składzie. 

3. Regularne mycie lub dezynfekowanie biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – 
przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych 
zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku, 
ławce szkolnej, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

 

D. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1. W ramach codziennych obowiązków pracowników obsługi dotyczących prac porządkowych, praca 
wykonywana jest ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 
– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek, stolików w salach lekcyjnych, świetlicy 
i bibliotece, klawiatur, myszek, włączników. 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji.  

E. Spożywanie posiłków 

1.Spożywania posiłku w stołówce szkolnej powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie                          z 

zaleceniami w czasie epidemii.  

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł 

po każdej grupie. 
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4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez 

dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego                                         i higienicznego 

spożycia posiłku.  

5. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o 

odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

6. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną / obsługę stołówki.  

F. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 
należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury 
podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości 
praca zdalna).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  Rekomenduje się ustalenie listy osób 
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,                     w których przebywała 
osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok szkolny 2020/2021 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 


