
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/X/2020/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolszewie  

z dnia 09 października 2020 r.  

Procedury i zasady bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie 

w okresie pandemii COVID – 1 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: § 13 c  „Dyrektor jednostki systemu oświaty 

uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra 

właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania." 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się  

COVID-19 w okresie pandemii ustala się specjalne procedury i zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie od dnia  

1 września 2020 r. do odwołania. 

§ 1. 

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć 

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 lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, 

z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III, zobowiązani są do korzystania  

z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie odprowadzający 

dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

a) Do budynku do przestrzeni wspólnej mogą wejść jedynie rodzice dzieci  

trzy- i czteroletnich, aby pomóc dziecku rozebrać się w szatni. Przy odbiorze dzieci po 

zajęciach rodzice zgłaszają pracownikowi szkoły, po które dziecko przyszli.  

Po sprowadzeniu dziecka przez pracownika szkoły, rodzic dziecka  

trzy-/czteroletniego może wejść do części wspólnej szkoły i pomóc mu się ubrać. 

(dotyczy budynku przy ul. Wodnej i Szkolnej) 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-19017271/par-1


b) Rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich nie mogą wchodzić do części wspólnej 

budynku.  Dzieci zostaną odebrane od rodziców przez pracowników szkoły przy 

drzwiach wejściowych. Po zakończeniu zajęć rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich 

oczekują na dzieci przed budynkiem. (dotyczy budynku przy ul. Leśnej  

i Wodnej) 

c) W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce oraz obecną sytuację 

epidemiczną w kraju szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 07.45. (dotyczy 

dzieci niekorzystających z opieki świetlicy szkolnej) 

d) Dzieci korzystające ze świetlicy odbierane są przez rodziców, z uwagi na różne 

godziny przebywania dzieci w szkole. Z tego względu budynek będzie otwarty  

od godz. 13.45. (dotyczy budynku przy ul. Wodnej) 

e) Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

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

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz 

zachowywać obowiązujący dystans społeczny). 

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Szkoła prowadzi monitoring wejść osób  

z zewnątrz (załącznik nr 1). 

6. Rodzice uczniów, w celu szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą, zobowiązani są 

przekazać wychowawcom aktualne numery telefonów i adresy mailowe. Rekomendowany 

jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7.  Szkoła posiada termometry bezdotykowe. W przypadku konieczności  ich użycia będą one 

dezynfekowane po użyciu w danej grupie.  

8.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń ten zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, izolatce, w odległości min. 2 m od innych osób, 

ponadto niezwłocznie zostanie powiadomiony rodziców/opiekun o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9.  Szkoła organizuje pracę i jej koordynację, która umożliwia unikanie częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, oraz umożliwia zachowanie dystansu 

między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych  

i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:  

     1) Uczniowie poszczególnych klas rozpoczynają zajęcia w różnych godzinach  (plan lekcji 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły). 

    2) Dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – V 

odbywają zajęcia (z wyjątkiem zajęć komputerowych, informatyki i wychowania 

fizycznego) w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej, z tych sal nie korzystają uczniowie  

z innych klas, np. w godzinach późniejszych.  



   3) W oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I – III przerwy są regulowane, każda klasa, 

oddział w różnych godzinach. 

   4) W klasach IV – VIII przerwy odbywają w blokach (w wyznaczonych miejscach). 

   5) Dzieci i uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami.    

   6) W celu zmniejszenia liczby uczniów korzystających z obiadów w stołówkach szkolnych 

wprowadza się dodatkową trzecią 15 – minutową przerwę, tzw. obiadową. 

10. 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. 

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

lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory  

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone 

lub dezynfekowane po każdych zajęciach poszczególnych klas. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w szatni. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy przemyć detergentem  

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

16. Uczniowie podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie korzystać będą pod opieką 

nauczycieli z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

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

można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

18. Uczeń nie może 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.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do procedur korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone 

zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji 

rąk zostały rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp  

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej,  

niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności  

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji (procedury zajęć 

świetlicowych – załącznik nr).  



20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

21. Nauczyciele zobowiązani są opracować zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym 

zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanych w szkole 

uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

22. W szkole nie działają źródełka wody pitnej, w związku z tym rodzice zobowiązani są 

zaopatrzyć dzieci w wodę pitną. W gorące dni szkoła we własnym zakresie zorganizuje 

dla uczniów dostęp do wody pitnej w stołówce szkolnej. 

23. Uczniowie klas IV – VIII oraz pracownicy szkoły w czasie przebywania w przestrzeni 

      wspólnej (np. przerwy) mają obowiązek zakładania maseczki lub przyłbicy 

      ochronnej. 

 

§ 2. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

    stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, zobowiązane są 

     dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, należy zakryć usta i nos  

     oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.   

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci 

     oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas młodszych, szczególnie po przyjściu  

     do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

     z toalety. 

4. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

      uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

      sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

      – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

     spożywania posiłków, klawiatur, włączników (załącznik nr 2). 

5. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzega się 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami 

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

      dezynfekcji. 

7.  W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 

      dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 



8.  Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych,  

     po zużyciu ich umieszczają je w pojemnikach z odpadami zmieszanymi.  

§ 3. 

Gastronomia, zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

 

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, zostały wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

     zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy 

     wynosząca min. 1,5 m oraz zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę 

     zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

     kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

     prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 

     Odbywa się zmianowe wydawanie posiłków oraz spożywanie ich przy stolikach  

     z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków odbywa się 

     czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

3. Dopuszcza się także spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych  

       z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

       w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

5.  Usunięte zostają dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru 

     sali jadalnej i wydaje się posiłki bezpośrednio przez obsługę. 

§ 4. 

Procedura przygotowania i wydawania posiłków 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki 

1) Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego: 

a) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

b) zachować odległość na stanowisku pracy, 

c) stosować środki ochrony osobistej.  

2) Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 

3) Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, zaleceń w okresie pandemii. 



4) Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć  

i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

5) Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez 

mycie i dezynfekcję, m.in.: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

d) po zajmowaniu się śmieciami, odpadami, 

e) po zakończeniu procedury czyszczenia i dezynfekcji, 

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

h) po jedzeniu, piciu. 

6) W trakcie przerw obiadowych – Szkolna i Leśna: 10.35-10.50, 11.35-11.50  

oraz 12.35-12.50  może przebywać: 

a) w budynku przy ul. Leśnej 35 jednocześnie 50 uczniów (zgodnie z listą uczniów 

korzystających z posiłku w szkole) oraz jeden opiekun 

b) w budynku przy ul. Szkolnej 13 -  45 uczniów (zgodnie z listą uczniów korzystających 

z posiłku w szkole) oraz jeden opiekun 

c) w budynku przy ul. Wodnej 5 – 25 dzieci (zgodnie z listą uczniów korzystających  

z posiłku w szkole) oraz jeden opiekun. 

7) Następna grupa może wejść do stołówki po wykonaniu przez personel czynności 

dezynfekująco - porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów 

użytych do dezynfekcji. 

8) Przygotowany posiłek należy wydawać przez okienko podawcze w rękawiczkach oraz 

maseczce lub przyłbicy. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci, lub jeśli jest taka potrzeba, 

nauczyciel opiekujący się grupą. 

9) Naczynia po posiłku są odnoszone pojedynczo przez dziecko do okienna „zwrot 

naczyń”, skąd na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika 

kuchni. 

10) Naczynia należy myć w zmywarce w funkcją wyparzania w temperaturze  

co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. 

2. Zasady dostarczania i przyjmowania w kuchni 

1) Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki 

ochrony osobistej. 



2) Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 

3) Dostawca wystawia towar przed wejściem do szkoły od strony magazynów 

kuchennych. 

4) Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w 

kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.  

5) Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby 

pracownik mógł odebrać towar. 

6) Dostawcy nie mogą wchodzić do budynku szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

z pracownikami, w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej 

1) Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

2) Uczniowie korzystający z posiłków na miejscu przed przyjściem do stołówki szkolnej 

myją mydłem lub dezynfekują ręce. 

3) Uczniowie wchodzą do stołówki w maseczce zakrywającej nos oraz usta, maseczkę 

należy zdjąć dopiero po zajęciu miejsca. 

4) Przy każdym stoliku dzieci siedzą w  bezpiecznej odległości od siebie. 

5) Dla uczniów klas „0” posiłki przynoszone są do stolika przez osoby do tego 

wyznaczone, zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, 

rękawiczki oraz fartuch jednorazowy), a po wyjściu ucznia stołującego się naczynia 

odnoszone są do zmywalni.  

6) Uczniowie klas I - VIII posiłki odbierają pojedynczo, zachowując reżim sanitarny 

(odległość 1,5 metra w kolejce). 

7) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, siedziska krzeseł oraz 

wietrzona jest stołówka. 

4. Catering dla szkół 

1)  Gotowy posiłek należy zapakować do uprzednio umytych i wyparzonych pojemników 

zbiorczych z należytą ostrożnością i zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych. 

2) Pojemniki zbiorcze należy przygotować do transportu, uprzednio sprawdzając 

temperaturę za pomocą termometru kontaktowego, sprawdzając z kartą kontroli CCP3 

czy temperatura jest wyższa lub równa wartości krytycznej, jeśli tak, należy przystąpić  

do szczelnego zamknięcia pojemnika.  

3) Pojemniki zbiorcze należy wystawić przed wejście do szkoły od strony magazynów 

kuchennych. 



4) Kierowca odbierający posiłek powinien być zaopatrzony w rękawiczki oraz maseczkę 

zasłaniająca nos oraz usta. 

5. Zwrot pojemników zbiorczych 

1) Pojemniki zbiorcze kierowca zostawia przed wejściem do szkoły od strony 

magazynów kuchennych, informując telefonicznie o pozostawionych pojemnikach. 

2) Pracownik kuchni odbiera pojemniki w rękawiczkach jednorazowych, transportuje 

pojemniki zbiorcze do zmywalni (korytarzem, nie przechodząc przez kuchnię).  

3) Pojemniki zbiorcze myte są w zmywarce w funkcją wyparzania w temperaturze  

co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. Wózek, którego użyto  

do transportu pojemników zbiorczych, dezynfekowany jest przed wstawieniem umytych  

i zdezynfekowanych pojemników.  

§ 5. 

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka czynna jest od 1 września do 25 czerwca zgodnie z godzinami zamieszczonymi 

na drzwiach biblioteki. Biblioteka jest zamknięta w przypadku, gdy nauczyciel bibliotekarz 

ma zajęcia lekcyjne w innej klasie. 

2. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie wypożyczania zbiorów na zewnątrz  

z ograniczonym wolnym dostępem do półek. Książki z półek podaje bibliotekarz. Nie ma 

możliwości korzystania z komputerów.  

3. Książki oddawane przez czytelników i przekazywane w darze przechodzą 3 - dniową 

kwarantannę. Książki zwracane przez dzieci muszą być opisane na karteczce umieszczonej 

w środku z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i odłożone do pojemnika na książki,  

który będzie się znajdować w wyznaczonym  miejscu  w bibliotece.  

4. Bibliotekarze przenoszą na koniec dnia pojemnik do wyznaczonej w bibliotece strefy 

kwarantanny książek. 

5. Odizolowane materiały biblioteczne należy oznaczyć datą zwrotu i końca kwarantanny  

i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, która trwa 3 dni. 

6. Po 3 dniach kwarantanny materiały biblioteczne zostają odpisane z kont czytelników  

i odłożone na półki. 

7. Każdorazowo dezynfekowane są blaty stolików, na których leżały książki. 

8. Zwracanych materiałów bibliotecznych nie dezynfekuje się żadnymi preparatami,  

w szczególności opartymi na detergentach i alkoholu. 

9. Łącznicy klasowi mogą przynieść do biblioteki listę zamówień książkowych dla klasy. 

Nauczyciel przygotuje książki, aby skrócić czas oczekiwania. 

10. Klasy 1-3 przychodzące do biblioteki wypożyczać książki, zobowiązane są trzymać się 

ściśle wyznaczonego czasu, tak aby nie mieszać się z kolejną wypożyczającą klasą. 

Wychowawca wprowadza do biblioteki połowę klasy, która wybiera książki, sam czeka 

przed biblioteką z resztą uczniów. Uczniowie wybierają książki i wychodzą, po czym 

wchodzi druga część klasy.  



11. Podczas przerw lekcyjnych w bibliotece przebywać może jednocześnie 5 osób  

z zachowaniem dystansu. Przy stolikach  w czytelni mogą siedzieć jedynie osoby  

nieuczestniczące w niektórych zajęciach szkolnych (religia, wf, WDŻR). Czytelnia jest 

wyłączona dla indywidualnych czytelników. 

12. W celu realizacji zadań w okresie nauczania zdalnego wykorzystywane będą zdalne środki 

komunikacji z czytelnikami. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19 

umieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

13. W ciągu dnia pracy pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenia, dezynfekują  elementy 

wyposażenia często używane. 

14. Biblioteka zapewnia czytelnikom i użytkownikom do stosowania płyn do dezynfekcji dłoni 

wraz z instrukcją. 

15. Czytelnicy wchodzący do biblioteki, z wyjątkiem uczniów klas I – III, dezynfekują dłonie 

lub zakładają rękawiczki przed wejściem. 

16. Pomoc czytelnikom w wyborze książek odbywa z zachowaniem bezpiecznej odległości 

(1,5-2 m). 

17. Przy stanowiskach bibliotekarskich zostanie wyznaczona linia bezpieczeństwa między 

stanowiskiem bibliotekarza a czytelnikiem.  

18. W czytelni biblioteki uczniowie korzystają z kanap i stolików, stosując zasadę zachowania 

1,5 metrowego odstępu. 

19. Z wypożyczalni i czytelni korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

20. Miejsca siedzące powinny być zajmowane co drugie siedzenie. 

21. Obowiązkowe jest wietrzenie pomieszczeń w bibliotece w ciągu dnia. 

 

§ 6. 

Świetlica szkolna 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  

2. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu 

na terenie szkolnym i pozaszkolnym, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

3. W miarę możliwości nauczyciele świetlicy zapewniają bezpieczne odstępy pomiędzy 

uczniami przebywającymi w świetlicy.  

4. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się 

przyborami między sobą.  

5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

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

6. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

7. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.  



8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele są zobowiązani dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

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

9. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania  

z zajęć świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie 

epidemii oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi 

zasadami rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

01. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu 

świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć  

lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować.  

§ 7. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na CIVID-19 

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej  

w Bolszewie. 

2. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających  

do szkoły. 

3. 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. 

4. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury 

podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna).  

5. W szkole wyznaczone zostały izolatki do odizolowania osób w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych. 

6. Pracownicy zobowiązani są, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

7. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania 

objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 



8. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, 

takie jak: 

1) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C); 

2) objawy przeziębieniowe; 

3) gorączka; 

4) kaszel; 

5) duszności lub kłopoty z oddychaniem; 

6) bóle mięśni, ogólne zmęczenie  

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

9. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 8, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora  

– telefonicznie lub w innej, przyjętej w szkole formie komunikacji. 

10. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach 

     inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy 

i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, 

rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

12. W sytuacji opisanej w pkt 11, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno - 

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. W stosunku  

do pracowników, o których mowa w pkt 11, dyrektor podejmuje działania zgodne  

z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a dezynfekcji zostają poddane 

powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

14. Zadania określone w pkt 13, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

15. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających  

w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie. 

16. W stosunku do osób, które miały kontakt  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie 

dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną. 



17. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt   

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich nauczycielami,  

do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

18. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych  

lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie 

informuje telefonicznie rodzica, opiekuna prawnego  o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

19. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej 

miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

 20. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego  

przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim 

rękawem oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

21. W sytuacji opisanej w pkt 18, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno - 

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

22. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń  miał kontakt (blaty, 

poręcze, uchwyty itp.) 

23. Zadania określone w pkt 22, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

24. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i  pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których 

przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 

25. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, 

do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

26. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy 

mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu obserwowania  

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

27. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ucznia 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno - 

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

28. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik 

zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 



29. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, a także w celu umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażeniem koronawirusem, wprowadza się 

zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – 

za ich zgodą. 

30. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 29, dyrektor ustala inną 

formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

 

Z niniejszą procedurą zostają zapoznani wszyscy pracownicy szkoły, potwierdzając ten fakt 

podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 

 

 

 
      Katarzyna Paczoska 

                                                                                                                                                       Dyrektor  Szkoły Podstawowej 

                                                                                                                                                                     w Bolszewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


