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PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODCZAS EPIDEMII 

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 14 W OLSZTYNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 

 

Aktualizacja – 1.09.2021 r. 
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Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów  

w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem  

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu.  

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

 

STACJONARNA FORMA KSZTACENIA 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

§ 1 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 

1. Do odwołania na terenie szkoły ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi  

do niezbędnego minimum (w sytuacji koniecznej mogą na teren szkoły wchodzić osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są one do stosowania środków 

ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu  

od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.  

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły (plac przed szkołą), zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
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d. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  

w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze), gdy nie ma możliwości zachowania 

dystansu. 

4. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze szkoły mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły (plac przed szkołą), zachowując zasady wymienione w pkt.2. 

5. Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka (domofonem) wyznaczonemu pracownikowi 

szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami 

oczekującymi na odbiór dziecka.  

6. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia 

i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna.  

7. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym przyprowadza  

do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

8. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela przez kontakt 

mailowy (w Librusie) lub telefoniczny.  

9. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów nie mogą wchodzić  

do szkoły, przyprowadzają i odbierają uczniów przy wejściu do szkoły, wyjątek stanowią: 

− do 17 września rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą wejść  

z dzieckiem (lub po dziecko) do szkolnej szatni, zgodnie z zasadami opisanymi  

w 2 punkcie,  

− rodzice uczniów, którzy odprowadzają i przyprowadzają ucznia do szkoły zgodnie  

z zaleceniami lekarza (jeden rodzic/prawny opiekun może przyprowadzić/doprowadzić 

dziecko).  

10. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny/izolacji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 

rodzic/opiekun nie posyła dziecka.  

11. W szkole 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.  

12. Przy wejściu do budynku umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole  

1. W miarę możliwości każda klasa przebywa podczas lekcji w stałej sali lekcyjnej.  

2. Dana klasa/grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie powinna kontaktować się  

z pozostałymi klasami/grupami.  
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3. Wychowawcy klas 1-3 opracowują indywidualne harmonogramy zajęć klasy 

uwzględniające: godziny przychodzenia i wychodzenia uczniów do szkoły, korzystanie  

z przerw, stołówki szkolnej oraz dyżury nauczycieli.  

4. Na terenie szkoły w częściach wspólnych (podczas przerw, przy wchodzeniu                    

i wychodzeniu ze szkoły, w szatniach), gdy nie można zachować dystansu 1,5 m, 

wszystkich przebywających w tych miejscach obowiązuje noszenie maseczek 

zasłaniających usta i nos.  

5. Uczeń korzysta z własnych przyborów, podręczników i zeszytów, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli 

szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.  

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

7. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu, sale lekcyjne są wówczas wietrzone.  

8. Sale lekcyjne, świetlicowe należy wietrzyć, minimum raz na 45 min., dyrektor 

monitoruje regularność wietrzenia sal.  

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska oraz pobytu na świeżym powietrzu,  

np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących  

w przestrzeni publicznej.  

11. Należy unikać wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni, które uniemożliwiają 

zachowanie dystansu społecznego.  

12. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są po zakończeniu zajęć lekcyjnych w małych 

grupach, w wywietrzonych i zdezynfekowanych salach.  

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach na poziomach klas, w odrębnych salach 

zgodnie z obowiązującym regulaminem świetlicy.  

14. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej przestrzegają następującej zasady:  

do biblioteki może wejść 4 uczniów z zachowaniem zasad opisanych w pkt.2, 

obowiązuje noszenie maseczki, uczniowie stosują się do zapisów regulaminu korzystania z 

biblioteki szkolnej. Obowiązuje zasada dwudniowej kwarantanny dla książek. 

15. Spożywanie posiłku odbywa się w stałych grupach - uczniowie jednej klasy  

z zachowaniem dystansu. 

§ 3 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia  

objawów choroby COVID-19 

1. W razie zaobserwowania u ucznia wchodzącego do szkoły podwyższonej temperatury ciała, 

wychowawca/pracownik sekretariatu kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami 
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prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia należy 

odizolować od pozostałych osób.  

2. Jeżeli w trakcie lekcji pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać  

na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, należy odizolować ucznia i niezwłocznie poinformować Dyrektora, który 

niezwłocznie wyznacza osobę, która, z zachowaniem środków ochrony osobistej, 

w wyznaczonym pomieszczeniu zajmuje się uczniem do przybycia rodziców/opiekunów 

zajmie się uczniem w wyznaczonym pomieszczeniu do przybycia rodziców/opiekunów.  

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

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.  

4. Nauczyciel otwiera okno.  

5. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i wietrzona.  

6. Nauczyciel dokładnie myje i dezynfekuje ręce, te same czynności wykonują uczniowie.  

7. Nauczyciel z uczniami wraca ponowne do sali po jej zdezynfekowaniu i wywietrzeniu.    

8. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, zapewnia min. 2 m odległości od innych osób. 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.  

9. Po każdym użyciu izolatorium przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów 

choroby zakaźnej, pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone przez personel 

sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.  

10. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami 

szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.  

11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania  

w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

12. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności 

dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się 

stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

13. W przypadku gdy pracownik z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, który 

miał kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powiadamia telefonicznie stacją 

sanitarno-epidemiologiczną.  

14. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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§ 4 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego 

obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. 

Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  

z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji 

znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta 

i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także regularnego 

dezynfekowania w ciągu dnia powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków.  

4. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest  

do przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także 

sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdej grupie blaty, stoły i poręcze 

krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. 

5. Odległość między stolikami na stołówce szkolnej wynosi co najmniej 1,5 m  

6. Codziennie prowadzony jest monitoring prac porządkowych i wietrzenia sal.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji.  

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

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować.  

10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, bezwzględnie w czasie przerwy. 

nauczyciele/wychowawcy świetlicy zostają zobowiązani do uzupełniania 

harmonogramu wietrzenia sal lekcyjnych. 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów  

oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

 

 


