
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2020 z dnia 21.08.202r.

Procedura dotycząca zasad postępowania na terenie Zespołu Szkół

w Kwiatkowicach – Szkoły Podstawowej, w tym w budynku w Małyniu.

Ogólne zasady podczas pobytu dzieci 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 lub w izolacji.

2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3) Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Uczniom 
rekomenduje się umycie rąk ciepłą wodą z mydłem w toalecie szkolnej niezwłocznie po 
wejściu do szkoły.

4) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady:

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

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

• dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

• używanie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos

5) Uczniowie korzystający z szatni lub autobusu szkolnego, przy braku możliwości 
zachowania dystansu min. 1,5 m mają obowiązek korzystać z maseczki ochronnej. Rodzice 
powinni wyposażyć dzieci w maseczki ochronne. W razie potrzeby szkoła gwarantuje 
maseczkę ochronną.

6) Rodzice lub wyznaczone przez nich osoby z najbliższego otoczenia dziecka zobowiązani są 
do utrzymywania kontaktu ze szkołą w razie wystąpienia pilnej potrzeby zabrania dziecka w
przypadku wystąpienia podejrzanych objawów choroby. 

7) Szkoła jest wyposażona w termometr bezdotykowy, który będzie używany w przypadku 
wystąpienia podejrzanych oznak choroby u uczniów lub pracowników.

8) W przypadku wystąpienia oznak chorobowych należy stosować procedurę nr 3.

9) Każdy oddział klasowy będzie korzystał z jednej wyznaczonej sali w szkole, z wyjątkiem 
lekcji informatyki, które odbywać się będą w sali informatycznej. Po każdej grupie stoliki, 
myszki i klawiatury zostaną zdezynfekowane środkiem myjącym. Przerwy uczniowie 
spędzają w salach pod opieką nauczyciela, który zakończył z nimi lekcję. Uczniowie mogą 
korzystać z toalet w tym czasie.

10) Dopuszcza się przebywanie uczniów w czasie przerwy na korytarzu, ale wyłącznie w 
towarzystwie kolegów ze swojej klasy i z zachowaniem bezpiecznej odległości. Nauczyciel 
dyżurujący na korytarzu zwraca uwagę, aby nie tworzyły się zbyt liczne grupy dzieci, w 
których skracany jest dystans między nimi. 

11) Pracowników i uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.



12) W klasach I – III oraz w pomieszczeniach świetlicy zostaną usunięte dywany, pluszowe 
zabawki. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

13) Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 
powinny pozostawać na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą i zmieniać swoich miejsc.

14) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

15) Należy bezwzględnie wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby i możliwości także w czasie zajęć.

16) W miarę możliwości uczniowie będą mogli jak najczęściej korzystać z boiska szkolnego 
oraz pobytu na świeżym powietrzu, raczej na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
Wyjścia poza teren szkoły są możliwe, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia 
polegającego na przebywaniu w dużym zagęszczeniu innych osób.

17) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy 
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W pracy w grupach należy zachowywać dystans ok.
1,5 między uczniami

18) Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

19) W świetlicy znajdować się będą środki do dezynfekcji rozmieszczone w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp, ale mogą one być używane pod nadzorem opiekuna świetlicy. 
Salę 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. W miarę możliwości wietrzenie może odbywać się podczas 
zajęć z dziećmi.

20) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami.

21)Zasady korzystania z bibliotek szkolnej oraz godziny jej pracy, z uwzględnieniem 
koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 
w bibliotekach, będą upublicznione przed wejściem do biblioteki na tablicy ogłoszeń.

22)  W okresie trwania pandemii nie będą organizowane wyjazdy do kin, teatrów, na zawody 
sportowe, wycieczki krajoznawcze, nie będą organizowane uroczystości i zasięgu szkolnym,
międzyklasowym, nie będą przeprowadzane apele i inne imprezy, podczas których nie 
będzie możliwe zachowanie dystansu minimum 1,5 m.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1) Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2) Interesanci szkoły, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły mają obowiązek 
dezynfekowania dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos. Mogą 
przebywać wyłącznie w pobliżu szatni i w sekretariacie celem załatwienia sprawy.

3) Nauczyciele są zobowiązani przypominać uczniom, że należy regularnie myć ręce wodą z 
mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4) Prowadzony bedzie monitoring codziennych prac porządkowych. 



5) 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.

6) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji oraz systematycznie dezynfekowane są urządzeń sanitarno-higienicznych.

7) Uczniowie i pracownicy będą mogli wyrzucić zużyte maseczki lub rękawice do specjalnie 
oznakowanego kosza.

Organizacja wyżywienia w szkole

1) W klasach I – III uczniowie będą mogli korzystać z obiadów dostarczanych przez firmę 
kateringową z wykorzystaniem jednorazowych naczyń i sztućców. Posiłki będą spożywać w
swoich salach, z wyjątkiem klasy I, która będzie korzystać ze stolików ustawionych na 
górnym korytarzu. Pracownik wydający posiłek powinien korzystać z maseczki ochronnej i 
rękawic jednorazowych. 

2) Posiłki mogą być wydawane także poza ustalonym czasem przerw.

Zapisy niniejszej procedury należy traktować elastycznie. Mogą one ulegać zmianie w 
zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i wytycznych inspektora sanitarnego.

O wszelkich zmianach pracownicy, uczniowie i rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie.
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