
Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły                            

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19 

 

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 

Olecku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po  

otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780).  

Podstawa prawna: 

• art. 68 ust. 1 HYPERLINK "https://sip.lex.pl/"pktHYPERLINK "https://sip.lex.pl/" 6 ustawy z dnia 

14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 

30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, 

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.  

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 

5 HYPERLINK "https://sip.lex.pl/"pktHYPERLINK "https://sip.lex.pl/" 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Olecku  w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników 
szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych i uczniów uczęszczających do tej placówki. 

2. Celem procedur jest: 

• zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, 

• umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 
dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej, 

• umożliwienie uczniom udziału w konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych 
organizowanych na terenie szkoły. 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z 
zakażeniem. 

4. W związku z ograniczeniem liczby dzieci w grupach, pierwszeństwo w dostępie do opieki/ zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych w szkole/oddziale przedszkolnym mają rodzice, którzy nie mają 
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników systemu ochrony  zdrowia, służb 
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane 
z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.  

5. Po 25 maja 2020r. nowi rodzice wyrażający chęć posłania dziecka do szkoły/ oddziału 
przedszkolnego muszą wcześniej poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie. 
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§ 2. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać według 
określonego harmonogramu. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w godzinach  od 6.30   
do 16.00. 

2. Organizacja pracy grup: 

• Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 
ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami GIS ustala się, że minimalna powierzchnia  do 
prowadzenia zajęć wynosi 4 m2- na ucznia). 

• Obecność dziecka w placówce rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować na dwa 
dni robocze przed przyjściem ucznia do szkoły do godziny 15.00 (mailowo-skan lub 
osobiście wrzucając uzupełnione dokumenty do skrzynki odbiorczej w szkole). 

• Uczniowie klas I-III będą uczęszczali do grup łączonych. 

• Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali. 

• Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie. 

3. Niezgłoszenie się dziecka w terminie wskazanym w deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją  
z zajęć w systemie stacjonarnym. 

4. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia 
dziecka na zajęcia stacjonarne do szkoły. 

5. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną 
(temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

 

§ 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

• Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem 
mającym pozostać w placówce. 

• Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem  
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. 

• Pracownik dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury 
wchodzącemu/wychodzącemu dziecku.  

• W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących ograniczeń 
rodzice/opiekunowie prawni mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły. 

• O przybyciu dziecka do placówki rodzic/opiekun prawny informuje poprzez naciśnięcie 
dzwonka znajdującego się przy drzwiach. 

• Pracownik szkoły przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym/uczniem 
dotyczący stanu zdrowia dziecka w danym dniu oraz mierzy temperaturę ciała 
termometrem bezdotykowym.  

• W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym stan 
podgorączkowy dziecka tj. 37,2 stopni C lub więcej) pracownik może odmówić przyjęcia 
dziecka do placówki 

• 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. 

2. Odbieranie dzieci: 

• W celu odebrania dziecka z placówki rodzic informuje o swojej obecności dzwoniąc 
dzwonkiem i odbiera je przy wejściu do szkoły.  

• Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. Osoba dyżurująca 
powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica. 



3. Dzieci korzystające z opieki przyprowadzane i odbierana są zgodnie z zadeklarowaną przez 
rodziców/opiekunów prawnych godziną.są do godziny 8:30.  

4. Wszystkie czynności związane z przekazaniem do szkoły i jego późniejszym odbiorem ze względów 
bezpieczeństwa nie powinny być przeciągane w czasie. 

 

§ 4. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rodzice/opiekun prawny zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole. 

2. Każdy rodzic/opiekun, który przyprowadzi swoje dziecko pierwszego dnia po długiej przerwie tj. 25 
maja 2020r. lub później zobowiązany jest przynieść ze sobą wydrukowane i podpisane oświadczenie 
o zapoznaniu się z niniejszymi procedurami i przekazać pracownikowi szkoły. W szczególnych 
wypadkach będzie można wypełnić na miejscu. Brak oświadczenia oznacza niewpuszczenie dziecka 
do placówki 

3. 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: 

• z osobą chorą na koronawirusa, 

• z osobą będącą w izolacji, 

• z osobą przebywającą na kwarantannie. 

4. 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. 

5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.  

6. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.  
Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia 

7. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły i odbierają wg zadeklarowanych godzin. 

8. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać  do szkoły  niepotrzebnych przedmiotów. 

9. 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. 

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas  kichania czy kasłania. 

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, 
wg instrukcji. 

12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 
odbierania telefonów ze szkoły. 

13. 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. 

 

§ 5. ZAPEWNIENIE WARUKÓW BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

1. Organizacja pracy szkoły: 

• Uniemożliwia się, w miarę możliwości, stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci  

• Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami 
odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, 
przyłbice) 

• Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 
wynoszący min. 1,5 m. 

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku szkoły: 



• Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę 

• Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach 

• Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu 

• Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem,  
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu  

• Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają 
przykład 

• Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) 
należy je dokładnie czyścić, dezynfekować 

• Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet 

• Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie 
dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki 

• Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 
aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących. 

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz szkoły: 

• Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły 

•  Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 
możliwie maksymalnej odległości, zmianowości  

• Po powrocie do budynku szkoły dzieci myją ręce 

• Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub 
dezynfekuje. 

 

§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 22 maja 2020r. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 


