
Procedura bezpiecznego pobytu ucznia w szkole/oddziałach przedszkolnych 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
2019 r. poz.1239), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 
5. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

6. Wytyczne dla szkół podstawowych klas I-III: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych 
7. Wytyczne dla szkół i placówek realizujących edukację stacjonarnie: zalecenia dla dyrektorów publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie czerwonej/żółtej 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
Rozdział I 

Przypisy wstępne 

§ 1. 

Procedura określa: 

1. Niniejszy dokument określa procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły w trakcie 
pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola 
w Wisznicach, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. 

2. Celem niniejszego dokumentu jest określenie sposobu funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach w czasie pandemii COVID – 19.   

Rozdział II 

§ 2. 

Organizacja zajęć w szkole 

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

2. Opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do drzwi szkoły. Dopuszcza się pomoc w szatni jednego z 
opiekunów dzieciom uczęszczającym do klasy pierwszej. 

3. Zasady obowiązujące przyprowadzania i odbioru dzieci w budynku przedszkola normuje część: 
Procedury funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 

4. Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji 
zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

5. Osoba z zewnątrz wchodzi do budynku szkoły lub przedszkola jedynie za zgodą dyrektora szkoły. 
6. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz z wyjątkiem ust. 2 oraz ust. 5.  
7. Prowadzi się rejestr osób z zewnątrz przebywających w tym samym czasie na terenie szkoły. 
8. W szkole zapewniono sposoby skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. rekomendowany jest 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 



9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Miejsca lokalizacji termometrów – przy drzwiach 
wejściowych i w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

10. Uczniowie po wejściu do szkoły mogą mieć mierzoną temperaturę (zgoda rodziców/ opiekunów 
prawnych na pomiar temperatury – Załącznik nr 2). 

11. Podczas trwania pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły opiekun dziecka nie oddala się, by w razie 
wątpliwości mógł zabrać je z powrotem do domu. 

12. Temperatura dziecka powyżej 37,5 lub poniżej 36 stopni Celsjusza lub pojawienie się objawów infekcji 
dróg oddechowych jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu. 

13. Rodziców zobowiązuje się do przekazania niniejszych zasad wszystkim osobom, które będą 
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 
może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć, należy odizolować ucznia w pomieszczeniu izolacji (sala nr 
01), zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

15. Wprowadza się organizację pracy w szkole, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi w szkole, szczególnie w miejscach wspólnych tj. oddzielne wejścia dla grup wiekowych 
oraz wydzielony obszar nauki i poruszania się dla uczniów klas I-III.  

16. Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem głównym, według wyznaczonego harmonogramu: klasa III w 
godzinach 7:30 – 7:40, klasa II 7:40 – 7:50, klasa I 7:50 – 8:00. 

17. Uczniowie klas IV – VI wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu (byłe wejście do gimnazjum). 
18. Uczniowie klas VII – VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. 
19. Rodzice odbierają dzieci młodsze ze szkoły bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych, na terenie szkoły 

pozostają wyłącznie dzieci objęte zajęciami świetlicowymi. 
20. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek. 

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

22. Na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami obowiązującymi 
w szkole z powodu pandemii, w tym o podstawowych zasadach higieny.  

23. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

24. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą, ani ich sobie użyczać. 

25. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

26. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

27. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

28. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, w tym w czasie przerw, jeśli pogoda na to pozwala. 

29. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

30. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły niepotrzebnych do nauki przedmiotów. 
31. Osoby obecne w szatniach powinni zachować wobec siebie odpowiednią odległość – zaleca się 1,5m. 

32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 
Zasady zachowania się w świetlicy reguluje Regulamin świetlicy. 



33. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

34. Biblioteka szkolna pracuje według Regulaminu biblioteki. 

§ 3. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja osób, pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy głównym wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – 
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły winne dezynfekować dłonie lub 
zakładać rękawiczki ochronne, zakryć usta i nos maską lub przyłbicą, wpisać się do rejestru oraz nie 
przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

3. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą używać maseczek lub przyłbic i rękawiczek. 

4. Uczniowie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 
z toalety powinni myć ręce wodą z mydłem. 

5. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 
w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 
przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

8. Urządzenia sanitarno-higienicznych są na bieżąco czyszczone z użyciem detergentu.  

§ 4. 

Stołówka szkolna 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, i inne pomieszczenia przeznaczone na 
spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi 
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy 
wynosząca min. 1,5 m, oraz zapewniono środki ochrony osobistej. Utrzymuje się wysoką higienę 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higienę osobistą. 

2. Uczniowie klas I–VIII korzystają z posiłków w stołówce szkolnej, uczniowie przedszkola – w swoich 
salach. Obiady wydawane są w czasie trzech przerw, z podziałem na klasy wg harmonogramu: 11:30 – 
11:50 klasy I-III, 12:35-12:55 klasy IV-VI; 13:40-13;55 klasy VII-VIII. 

3. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz 
wyparzane.  

4. Posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę stołówki. 

 

Rozdział III 

§ 5. 

Procedury 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem Covid-19 u 
pracownika lub ucznia. 



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. 

2. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe 
(sala nr 01). Pomieszczenie zaopatrzono w rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne i płyn 
dezynfekujący. 

3. Przed wejściem do pomieszczenia izolacyjnego umieszczono dozownik z płynem dezynfekującym i 
instrukcję dezynfekcji rąk. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych należy bezzwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pozostałych 
pracowników. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

5. Jeśli lekarz podstawowej opieki medycznej stwierdził zagrożenie zakażeniem COVID-19 dyrektor 
szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka stosuje się do 
zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 
dezynfekuje powierzchnie dotykowe, ustala się listę osób przebywających w tych samych częściach 
budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zachorowanie. 

8. Po zauważeniu symptomów choroby dróg oddechowych u dziecka nauczyciel bezzwłocznie 
zawiadamia dyrektora szkoły. 

9. Wyznaczona przez dyrektora osoba zabezpieczona w środki ochrony osobistej przechodzi z 
dzieckiem do sali izolacji. Pozostaje z dzieckiem do momentu jego odbioru przez rodziców 
zachowując, w miarę możliwości odległość min. 2m. 

10. Nauczyciel przeprowadza pozostałych uczniów do innej sali. 
11. Pomieszczenie, w którym przebywała grupa uczniów z osobą z podejrzeniem zakażenia jest 

dezynfekowane. 
12. Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną o 

zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły 
zachorowania na COVID-19 a następnie stosuje się do wydawanych przez Stacje Sanitarno - 
Epidemiologiczną instrukcji i poleceń. 

13. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania. 
14. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci. 
15. Ustala się listę osób przebywających w tym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie. 
16. Dyrektor sporządza protokół z zaistniałej sytuacji 
17. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący oraz kuratorium oświaty. 

 

Procedura przekazania rodzicom dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem COVID-19 

1. Rodzic odbierający dziecko nie wchodzi do budynku szkoły. 
2. Pracownik przebywający z dzieckiem w Sali izolacji przeprowadza dziecko do przedsionka budynku 

i przekazuje dziecko zachowując od opiekuna prawnego dystans 2 m. 
3. Pracownik przekazuje rodzicowi informacje na temat zauważonych u dziecka objawów choroby. 

Rodzic ma obowiązek zastosować się do ogólnych zaleceń sanitarnych. 
4. Pracownik opiekujący się dzieckiem w sali izolacji dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

zdejmuje maseczkę, kombinezon i rękawice.  
 
Procedura wejścia uczniów do szkoły 

1. Korzystaj wyłącznie z wyznaczonego dla Twojej klasy wejścia. 
2. Poddaj się pomiarowi temperatury jeśli będzie mierzona. 



3. Wejdź do szkoły, jeśli nie masz podwyższonej temperatury (37,5 st. i więcej lub poniżej 36 st.). 
4. Umyj lub zdezynfekuj ręce. 
5. Udaj się prosto do szatni. 
6. Zachowuj odległość min. 1,5m od drugiej osoby. 
7. Po zmianie obuwia i zdjęciu odzieży wierzchniej powtórnie umyj lub zdezynfekuj ręce. 
8. Udaj się prosto do swojej klasy. 

Procedury funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 

1. Rodzice przyprowadzają dzieci wg harmonogramu, wejściem bocznym od boiska szkolnego wg 
harmonogramu: 

7.00 7.30 grupa 6-latków 

7.30- 7.45 grupa 5- latków 

8.00-8-15 grupa 4- latków  

8.15- 8.30 grupa 3 latków 

2. Rodzice wchodzą w maskach, pomagają sprawnie przebrać się dziecku i wprowadzają dziecko pod 
salę nr 1, gdzie w drzwiach odbiera je nauczyciel - szybko opuszczają budynek. 

Sala nr1 grupa 3 latków- wychowawczyni p. Ewa Welik 

Sala nr 2 grupa 4 latków wychowawczyni p. Małgorzata Cegłowska 

Sala nr 4 grupa 5 latków wychowawczyni p. Edyta Bujnik 

Sala nr 3 grupa 6 latków wychowawczyni p. Ewa Nuszczyk 

3. O godzinie 8.30 przedszkole zostanie zamknięte na klucz, by ograniczyć pobyt osób trzecich. 

4. Posiłki jedzą dzieci wg harmonogramu: 

Grupa Śniadanie Obiad Podwieczorek 

3-latki 8.30 w swojej 
sali 

11.30w swojej 
sali 

13.30w swojej 
sali 

4-latki 8.15  11.00 13.30 

5-latki 8.30 11.15 14.00 

6-latki 8.45 11.30 14.00 

 

5. Dzieci do przedszkola przynoszą: 

- buty na zmianę (wsuwane lub na rzepy) 

- ubranie na zmianę, zapakowane w mocną reklamówkę i widocznie podpisaną 

- podpisaną butelkę z piciem 

- 3-latki poduszeczkę, kocyk zapakowane i widocznie podpisane, chustki mokre i suche w pudełeczku 

-dzieci z grup 4,5,6 latków podpisane przybory (kredki, farby, nożyce, pędzel, plastelina, wycinanki) 
zapakowane w woreczek  

6. Wystrój i wyposażenie sal: 



W salach znajdują się gazetki tematyczne na bezpiecznej wysokości oraz sprzęty i zabawki, które można 
zdezynfekować.  

7. Dzieci nie będą mogły bawić się na placu zabaw a jedynie wychodzić na spacery 

8. Sale będą wietrzone.  

9. Wszelkie ważne informacje będą pisane na kartkach i wkładane dzień wcześniej na półkę dziecka w 
szatni. Ważne informacje wywieszone będą w drzwiach wejściowych. 

10. Odbiór dzieci wg harmonogramu: 

12.30 grupa 3latków 

12.40 grupa 4 latków 

12.50 grupa 5latków 

13.00 grupa 6 latków 

11. Na zajęcia popołudniowe zostają tylko te dzieci, których rodzice pracują. 

12. Dzieci, które zostają na zajęcia wykraczające poza podstawę programową (13.00 – 16.30) odbierane 
będą przez rodziców z sali zajęć. Rodzic uchylając drzwi sygnalizuje odbiór dziecka. 

13. Oddziały przedszkolne posiadają termometry bezdotykowe. Miejsca lokalizacji termometrów – przy 
drzwiach wejściowych i w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Dzieci po wejściu do budynku mogą mieć 
mierzoną temperaturę (zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pomiar).  

Rozdział IV 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku 

elektronicznym do nauczycieli, rodziców oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


