
 

 

  

   

  

Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej w Goszczu  

na czas pandemii. 

  

Podstawy prawne:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),  

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1239 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2020  poz. 1166)  

• 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 

(Dz.U.2020 poz.1389)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz.1386)  

• Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1394)  

• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r.   

  

Procedura ma na celu:   

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły podczas zajęć  w Szkole Podstawowej w 

Goszczu,  w oddziale przedszkolnym oraz Oddziale Miejskiego Przedszkola w Twardogórze. 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :   

dyrektor ,wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie  

  

  

Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 

realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, 

zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć  oraz w razie 

konieczności, wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.  

 

  

  

 



 

 

  

Zasady bezpiecznego przebywania w szkole  

  

ZASADY OGÓLNE  

  

➢ Do szkoły przychodzą tylko uczniowie i pracownicy  zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez 

temperatury. Uczniowie, pracownicy z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu 

zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, pracownikiem u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19.  

➢ Każdy wchodzący  na teren szkoły powinien  dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce  

płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu 

➢ Podczas pobytu  w szkole należy często myć ręce według instrukcji umieszczonej obok umywalki.  

➢ Podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie  

chusteczkę wyrzucić do kosza i umyć  ręce.  

➢ Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma .  

➢ Przy wejściu do szkoły znajduje się  informacja z numerami telefonów do sekretariatu szkoły, organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny 

napis  

„UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH 

DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN 

SZKOŁY”.  

➢ Na teren szkoły obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym.  

➢ Uczeń z objawami infekcji zostaje umieszczony w szkolnej izolatce gdzie oczekuje na rodzica. 

➢ Na czas funkcjonowania w reżimie sanitarnym zawiesza się regulamin korzystania z telefonów 

komórkowych.  

➢ Jeśli dyrektor szkoły otrzymuje wiadomość, że u pracownika szkoły, który w dniu poprzedzającym 

informację pełnił obowiązki zawodowe, występują objawy zakażenia – poinformowana zostaje Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, która wydaje zalecenia o dalszym postępowaniu.   

  

UCZNIOWIE  

  

➢ W czasie przejazdu autobusem szkolnym wszyscy uczniowie mają założoną maseczkę. 

➢ Uczniowie są wyposażeni przez rodziców/ opiekunów w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby 

na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. W razie wyjścia z klasą poza teren 

szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni publiczne  i 

bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela.                                

➢ W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m 

od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni  założyć  

maseczkę. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami  w 

trakcie zajęć, np. nie należy  podawać sobie ręki, ani innych przedmiotów.   

➢ Uczniowie myją regularnie ręce wodą z mydłem.  

➢ Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą 

być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.   



 

  

 

 

 

➢ Uczniom nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymają się ustalonych 

obszarów i wyznaczonych kanałów  komunikacyjnych – nie kontaktują się z uczniami z innych grup. 

➢ Nauczyciele dyżurni zwracają uwagę, aby uczniowie nie kumulowali się w przestrzeni szkoły.  

➢ Uczniowie przerwy spędzają w wyznaczonych przestrzeniach budynku z możliwością wychodzenia 

na zewnątrz szkoły 

• Klasy I,II-hol na parterze szkoły 

• Klasa V-w klasie 

• Klasy VI, VII-osobne sektory na sali gimnastycznej 

• Klasa VIII, IV-górny hol szkoły 

• Klasa III-górny hol na sali gimnastycznej 

 

 

  

 RODZICE/OPIEKUNOWIE  

 

➢ Rodzice i opiekunowie (bez objawów chorobowych) przyprowadzają uczniów do drzwi wejściowych 

szkoły 

• Przedszkole, zerówka, klasa III-wejście do Sali gimnastycznej(klasa III szatnia na terenie Sali 

gimnastycznej) 

• Klasa I, klasa II-wejście od ul. Szkolnej  

• Klasa IV-VII-wejście piwniczne 

 

➢ Opiekę nad dziećmi przejmują wyznaczeni nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 

  

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI  

➢ Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie 

PRZYCHODZĄ DO PRACY. W przypadku pracownika wykazującego objawy chorobowe stosuje się 

procedurę podejrzenia u pracownika zakażenia COVID 19.   

➢ Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.  

➢ Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy, nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji 

i mycia rąk.  

➢ Nauczyciele dbają o wietrzenie sal.  

➢ Wychowawcy  po rozpoczęciu roku szkolnego ustalają drogę szybkiego kontaktu z rodzicem/ 

opiekunem prawnym  i przekazują ich kserokopię do głównego sekretariatu szkoły.   

➢ W trakcie zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe oraz  jak 

największą liczbę lekcji prowadzić na świeżym powietrzu.   

➢ Nauczyciele wychowania fizycznego przyprowadzają  i odprowadzają uczniów z danych sal 

lekcyjnych na swoje zajęcia  w wyznaczone miejsca przy zachowaniu reżimu sanitarnego .  

 

 

 



 

 

  

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI  

 

➢ Pracownicy powinni do minimum ograniczyć kontakt z uczniami. 

  

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA  

Dezynfekcja pomieszczeń  

  

➢ Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania ustalonego reżimu sanitarnego. 

➢ Pracownicy szkoły myją i dezynfekują:  

 

• sale lekcyjne, pracownie każdorazowo przy zmianie grupy uczestniczącej w zajęciach  – nie rzadziej 

niż raz dziennie  

• łazienki, toalety – dezynfekcja powierzchni kontaktowych po każdej przerwie, mycie z dezynfekcją 

nie rzadziej niż dwa razy dziennie; podczas mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach  nie mogą 

przebywać uczniowie ani inne osoby, poza personelem sprzątającym. 

• ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz znajdujące się na nich powierzchnie dotykowe– co 

najmniej dwa razy dziennie: tj. przyjściu uczniów do szkoły oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych i 

rozejściu się uczniów do domów.  

• place zabaw –powierzchnie kontaktowe w zależności od  użytkowania placu. 

 

➢ Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować sprzęt po każdym użyciu przez ucznia. 

➢ Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, 

należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.  

➢ Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, 

tak, aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

  

BIBLIOTEKA   

➢ W widocznym miejscu przed wejściem do biblioteki jest umieszczona informacja o maksymalnej 

liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.  

➢ Jednocześnie w bibliotece może przebywać 2 użytkowników utrzymujących odpowiedni dystans  od 

siebie i nauczyciela bibliotekarza  

➢ Po każdorazowym zwrocie książek blat biblioteczny jest dezynfekowany.  

➢ Nie realizuje się wypożyczania na zasadzie wolnego dostępu do książek.  

 

Zwroty książek:  

• Egzemplarze zwracane powinien przyjmować personel zaopatrzony w lateksowe lub winylowe 

rękawiczki.  

• Egzemplarzy zwracanych nie dezynfekuje się. 

• Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres minimum 2 dni (osobne pudło )



  

 

     

 

SZATNIA  

 

➢ Uczniowie w każdym budynku korzystają z wyznaczonej dla swojego oddziału szatni.  

➢ Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia.   

Niedozwolone jest przebywanie  w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.  

➢ Uczniowie w czasie korzystania z szatni bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczyciela  

o dyżurującego, który kontroluje dystans społeczny i zachowanie uczniów.   

  

ŚWIETLICA  

 

➢ Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych z podziałem na zgodne z przepisami grupy.  

➢ Sale świetlicowe zostają zdezynfekowane i wietrzone przed wejściem grupy świetlicowej.   

➢ W czasie zajęć świetlicowych obowiązują uczniów i nauczycieli wszystkie dotychczas zapisane  w 

poniższym dokumencie zasady związane z bezpieczeństwem w trakcie epidemii.   

➢ W każdej sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe znajdują się dozowniki ze środkiem  do 

dezynfekcji rąk, do których mają dostęp uczniowie pod nadzorem nauczyciela.   

➢ Sale w trakcie zajęć świetlicowych są regularnie wietrzone – nie rzadziej niż co godzinę.  Za wietrzenie 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.   

  

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  

 

➢ Uczniowie po skończonych lekcjach przechodzą do odpowiedniej sali, w której odbywają się zajęcia.  

➢ Sale zajęć pozalekcyjnych  zostają zdezynfekowane i wietrzone przed wejściem grupy uczniów  w nich 

uczestniczących.   

➢ W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują uczniów i nauczycieli wszystkie dotychczas zapisane w 

poniższym dokumencie zasady związane z bezpieczeństwem w trakcie epidemii.   

   

  

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  

 

➢ W gabinecie higieny szkolnej pracuje pielęgniarka zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły i Dyrektora SZPZOZ Twardogóra.  

➢ Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej.  

➢ W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien 

zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.  

➢ W trakcie realizacji świadczeń profilaktycznych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej pielęgniarka 

stosuje rutynowe zasady higieny oraz środki ochrony osobistej zgodne z zaleceniami Krajowego 

Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania.  

➢ Gabinet higieny szkolnej oraz izolatka są sprzątane i dezynfekowane zgodnie z  zaleceniami MEN, 

MZ, GIS.  

 

  



 

 

 

  

ALGORYTMY ZACHOWAŃ W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ 

INTERWENCJI 

                                                                                                                                                         

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID 19  

➢ Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  

COVID 19 izoluje  się go w odrębnym pomieszczeniu-izolatka w pomieszczeniu świetlicy 

(przyziemie obok kuchni). 

➢ Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora 

pracownika szkoły zabezpieczonego   w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą 

używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum.  

➢ Pozostali uczniowie z klasy pod opieką  pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę 

możliwości do  innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boisko. W 

tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.   

➢ Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia.  

➢ Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą.  

         

• Rodzic lub opiekun )w maseczce)odbierający dziecko - dzwoni domofonem lub telefonem, informuje 

o gotowości  odebrania dziecka. Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły! Dziecko 

odbierane jest zawsze w wejściu  głównym.         

• Pracownik szkoły przyprowadza dziecko do  odbioru. 

   

Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie   

 COVID 19 przez pracownika szkoły

 Pracownik szkoły   

• Po zakończeniu procedury pracownik szkoły  najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zdejmuje  

maseczkę  i fartuch i rękawice,  i wrzuca do kosza. Następnie ponownie myje i dezynfekuje ręce..  

• Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, 

wietrzona i odkażana.  

 

Dyrektor szkoły   

• Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły  informuje najbliższą  

powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą 

sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje   – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.   

• Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i 

godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły.  

  

  

 

 



  

  

 

7 

 

Procedura postępowania z pracownikiem szkoły , u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19 

Lekkie objawy   Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym  środkiem transportu. Pracownik  nie może 

korzystać z komunikacji publicznej   - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji 

Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje 

sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem) - do momentu 

przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji 

 

➢ Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym najpierw 

dezynfekuje rękawice, następnie zdejmuje  maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec 

rękawice. Wyrzuca do odpowiedniego pojemnika. Następnie ponownie myje i dezynfekuje ręce.    

➢ Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 

detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, z godnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

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

➢ Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie.  

➢ Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek  

  

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz 

                                           

➢ W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z 

zewnątrz na terenie  szkoły  - osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się z 

dyrektorem telefonicznie  713989191. Przychodzi na wyznaczoną  godzinę. 

➢ Rodzice i uczniowie  oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny  1,5m 

➢ Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę 

zakrywającą nos i usta oraz dokona dezynfekcji rąk. 

➢ Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły – dzwoni, domofonem , telefonem o wizycie i podaje 

imię i nazwisko oraz cel wizyty.    

➢ Pracownik   szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej - maseczkę, rękawice jednorazowe 

sprawdza uprawnienia wejścia  – kontaktuje się z dyrektorem, jeżeli dyrektor potwierdza – wykonuje 

czynności związane z pomiarem temperatury ,wpuszcza tę osobę i doprowadza do wyznaczonego 

miejsca spotkania.    

➢ Pracownik szkoły rejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w 

razie konieczności  poinformowania o zarażeniu w szkole.    

➢  Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcja dezynfekuje ręce przygotowanym w wejściu 

płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej.  

 


