
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                           
IM. JANUSZA KORCZAKA W DALEKIEM W CZASIE PANDEMII 

 
 
Zasady ogólne 

 

1. Niniejsze procedury   obowiązują od dnia 01 września 2020 do odwołania. 

2. Do szkoły   mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów choroby a w tym 

m.in. rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę, gdy u niego lub dziecka lub innego 

domownika lub osoby, z którą ma bezpośredni kontakt stwierdzono COVID lub został objęty 

kwarantanną lub zaobserwował u siebie i osób z otoczenia niepokojące objawy. 

3. Nie wolno przyprowadzać do szkoły dzieci, u których osoby z najbliższego otoczenia przebywają 

w izolacji lub w kwarantannie. 

4. Dla każdego dziecka należy podpisać oświadczenie  (między innymi zgoda na mierzenie 

temperatury, oświadczenie o braku chorób w rodzinie, itd). 

5. Rodzic posyłając dziecko do szkoły jest zobligowany do przestrzegania niniejszych procedur. 

6. Na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy. 

 

Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka/ przychodzenia uczniów do szkoły 

 

1. Dzieci są przyprowadzane do szkoły/wchodzą do szkoły wyłącznie przez wskazane wejścia: 

- klasy O i I – wejście od podwórka na górę,  

- klasy II -IV – wejście główne od drogi, 

- klasy V-VIII – wejście od podwórka 

2. Dziecko może być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna, który jest zdrowy. 

3. Dziecko przed wejściem do szatni dezynfekuje ręce. 

4. Podczas korzystania z szatni uczniowie powinni zachować dystans. 

5. Rodzice w czasie oddawania/odbierania dziecka są zobowiązani do noszenia maseczek. 

6. Rodzice, podczas przyprowadzania dzieci do szkoły, zachowują dystans społeczny tj. 1.5m 

zarówno pomiędzy sobą jak i pracownikami szkoły. 

7. Każda osoba wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 

8. Nie wolno przynosić do szkoły prywatnych zabawek oraz rzeczy, które są zbędne. 

9. W drodze do i ze szkoły opiekunowie wraz z dziećmi przestrzegają obowiązujących przepisów 

dotyczących zasad zachowania się w przestrzeni publicznej. 

 

Środki bezpieczeństwa 

 

1. Przy wejściach do szkoły są umieszone dozowniki z płynem dezynfekującym ręce. 

2. Pracownik obsługi  będzie miał termometr bezdotykowy i w razie podejrzenia choroby będzie 

dokonywał pomiaru temperatury.  

3. W szkole  jest wyznaczone pomieszczenie, które będzie pełniło funkcję izolatki dla dzieci,                       u 

których zauważono objawy COVID-19. W izolatce będą się znajdowały środki ochronne i płyny 

dezynfekcyjne do użycia, których dziecko chore zostanie zobligowane. 

4. Należy zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia koronowirusa pod adresem 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa i je stosować. 

5. Regularnie będą odkażane toalety, klamki drzwi , poręcze i inne powierzchnie   .    

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa


6. Osoby trzecie powinny w szkole przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. 

7. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych, w zakresie 

utrzymania higieny. 

8. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

9. Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników.  

 

 

Edukacja 

 

1. Uczniowie  podczas zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem w-fu, informatyki i zajęć łączonych ) będą 

przebywać wyłącznie w swoich salach. 

2. W miarę możliwości tak organizujemy pracę (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przerwy), aby 

umożliwić zachowanie dystansu miedzy osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 

miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

3. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie  będą przebywali w wyznaczonych częściach korytarzy :  

klasy O-I – góra, kl. II- III – długi korytarz, kl. IV – VIII – stara część korytarza, a jeśli będzie 

sprzyjała aura na powietrzu. 

4. Uczniowie podczas przerw zachowują dystans w stosunku do dzieci z innej klasy.  

5. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw 

wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w 

miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa 

6. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu 

przedostania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu 

społecznego min. 1,5 m od ucznia z innej grupy 

7. Nauczyciel w klasach 0-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

8. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych część zajęć będzie się odbywać na dworze. 

9. Nauczyciele uczący dzieci z różnych klas zdezynfekują ręce przed wejściem do kolejnego 

pomieszczenia. 

10. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów szkolnych i mogą trzymać je tylko na 

ławce bądź   w plecaku . Jeśli jest taka możliwość mogą być zostawione w szkole, ale każdy uczeń ma 

wyznaczone miejsce. 

11. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa. Sala gimnastyczna będzie codziennie 

dezynfekowana. 

12. W Sali komputerowej używany sprzęt jest dezynfekowany po każdym dniu zajęć. 

13. Godziny korzystania z biblioteki oraz godziny jej pracy określa dyrektor szkoły, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu biblioteki należy 

przestrzegać dystansu przestrzennego (1,5 m odległości między użytkownikami). 

14. Podczas zajęć wychowania fizycznego zostaną ograniczone aktywności wymagające bezpośredniego 

kontaktu. 

15. Sala lekcyjna będzie wietrzona na przerwach , nie rzadziej niż co godzinę , a zajęcia ruchowe będą 

się odbywać przy uchylonych oknach. 

16. Przybory gimnastyczne będą dezynfekowane po każdorazowych zajęciach. 

17. Dezynfekcja będzie odbywać się w bezpiecznych odstępach czasu tak, aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

18. Opiekun będzie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in., aby unikać dotykania 

oczu, nosa i ust, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz jak 



poprawnie zakładać i zdejmować maseczkę.  

19. W  szkole zostaną wywieszone plakaty informacyjne z zasadami prawidłowego mycia rąk.  
20. Terapia logopedyczna  będzie prowadzona tylko i wyłącznie w ustalonych grupach, a sala po 

każdych zajęciach zostanie przewietrzona i użyte sprzęty zdezynfekowane. 

21. Zarówno w oddziale przedszkolnym jak i w świetlicy dzieci używają zabawek, które można 

zdezynfekować. Wszystkie pluszaki i drobne zabawki powinny być usunięte. Używame puzzle, 

książeczki zostają odłożone na 2 dniową kwarantannę. 

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w poniedziałek w bibliotece a w pozostałe dni w sali klasy I, a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. W świetlicy, w miarę potrzeb, uczniowie korzystają ze 

środków do dezynfekcji rąk. Środki te powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania w nim dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. W świetlicy obowiązują wszystkie zasady dotyczące zajęc z 

dziećmi w okresie pandemii. 

23. Kontakt fizyczny z dziećmi zostanie ograniczony do minimum. 

 

 

 

Wydawanie i spożywanie posiłków w szkole.  

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (catering), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, zaleca się przestrzegać zasad 

szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia pracowników. 

2. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 

niemożliwe – używanie środków ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, 

fartuchów. 

3. Szczególna uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

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

4. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej. 

5.  Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających 

jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się 

wirusa. 

6. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest dezynfekowanie blatów stołów i poręczy krzeseł 

po każdej grupie oraz wietrzenie pomieszczenia. 

7. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez 

dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

8. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio przez obsługę. 

9. W stołówce nie ma samoobsługi – dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną – 

obsługę stołówki.  

 

 

 

 Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 lub choroby 

COVID-19 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną COVID-19. 

2. 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. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 

w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić ucznia w odrębnym pomieszczeniu i 

niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 



4. Izolatorium zapewnia  min. 2 m odległości od innych osób. Jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani 

uczniowie. 

5. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby 

COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy 

zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

6. 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. 

7. W sytuacji wystąpienia u pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający przeprowadza, 

przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. 

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat 

sanitarny. 

8. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej COVID-19 powinni 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. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

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

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

11. Rodzic/opiekun prawny dziecka/ ucznia natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, 

mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub 

jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 

12. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu 

COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

13. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z 

powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. 

14. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym 

przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować 

wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną. 

15. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu. 

16. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik 

elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie. 

17. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub mailową o 

potwierdzonym u niego zachorowaniu na COVID-19 lub jakiegokolwiek innego członka rodziny 

pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 

18. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub mailową o objęciu go 

kwarantanną z powodu COVID-19 lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

19. Pracownik szkoły informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną lub mailową o jego wyzdrowieniu lub 

o zakończeniu przez niego kwarantanny z powodu COVID-19 lub członka rodziny pozostającego we 

wspólnym gospodarstwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przewiduje się następujące warianty nauczania: 

 

1. Wariant A-nauczanie stacjonarne uwzgledniające ww wytyczne. 

2. Wariant B-mieszany zostaje wprowadzony, gdy państwowa stacja sanitarno-epidemiologiczna na 

poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna to za konieczne. Kształcenie mieszane 

dotyczy pojedynczych przypadków lub niewielkich grupy uczniów lub części klas. Hybrydowy 

wariant nauczania jest obowiązkowy dla uczniów pozostających na kwarantannie bądź opinii o 

nauczaniu indywidualnym wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Wariant C-zawieszenie zajęć stacjonarnych i rozpoczęcie zdalnego nauczania. Decyzja ta zostaje 

podjęta po konsultacji z organem prowadzącym i wyrażeniu zgody przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Decyzja o rozpoczęciu wariantu C zostaje podjęta, gdy będzie duże zagrożenie 

epidemiologiczne w danym powiecie lub w przypadku pojawienia się zachorowań lub kwarantanny 

grupy osób z jednej placówki. 

 

 

 

Procedury zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora nr 7/2020 z dnia 24.08.2020 roku. 


