
Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 

Dyrektora ZSS w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 28.08.2020 r. 
 

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej 

w Ustrzykach Dolnych w czasie epidemii COVID-19, 

obowiązujące od 1 września 2020 r. 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1. 

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz 

dyrekcji zmierzających do zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie 

zajęć organizowanych od 1 września 2020 r. przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych 

§2. 

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.  

2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.  

3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków 

bezpieczeństwa w szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego 

z zakażeniem.  

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.  



5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej 

na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne; w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany 

do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem.  

 

§  3. 

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia 

1. Sprzęt, środki czystości oraz środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących 

się w szkole.  

2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w salach, toaletach oraz  

w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki/przyłbice ochronne dla pracowników odbierających  

i wydających rzeczy, i produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu 

sprzątającego.  

3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia, i dezynfekcji 

rąk przy dozownikach z płynem.  

4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone w maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do 

dezynfekcji rąk.  

5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa 

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom 

jak i rodzicom.  

 

§  4. 

Zadania Dyrektora Szkoły 

1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

2. Dyrektor Szkoły:  

a) organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się 

do nowych zaleceń;  



b) współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

prowadzenia zajęć w szkole;  

c) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie 

z powierzonymi im obowiązkami;  

d) dba o to, by w salach, w których dzieci spędzają czas nie było zabawek, 

przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować; 

e) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci 

w placówce; 

f) kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku 

stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

g) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub 

pracownika; 

h) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

i) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia; 

j) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowaniu na 

wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej i e-dziennika; 

k) organizuje działalność szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się:  

a) informację o obowiązku dezynfekcji rąk;  

b) instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;  

c) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim 

wchodzącym do szkoły skorzystanie z niego (zobowiązuje się pracowników 

sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące 

uzupełnianie dozowników);  

d) numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, 

z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej 

się na terenie szkoły.  

 

 

 



§  5. 

Obowiązki pracowników placówki 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:  

1. Stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:  

a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych,  

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,  

c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.  

2. Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki, stosując ściśle 

zasady dezynfekcji rąk.  

3. Samoobserwacji i pomiaru temperatury.  

4. Informowania Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach 

chorobowych swoich i dzieci.  

5. Postępowania zgodnie z przyjętymi Procedurami Bezpieczeństwa.  

6. Zachowywania w miarę możliwości dystansu między sobą – minimum 1,5 m.  

7. Stosowania środków ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.  

 

§  6. 

Zadania nauczycieli 

Nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.  

Nauczyciele:  

1. Sprawdzają:  

a) warunki do prowadzenia zajęć,  

b) objawy chorobowe u dzieci,  

c) dostępność środków czystości,  

d) inne wymogi zgodnie z przepisami dot. bhp.  

2. Nauczyciele – wychowawcy wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole 

i dlaczego zostały wprowadzone (w szczególności w klasach I- III nauczyciel 

zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć 

w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie 

lęku). 



3. Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.  

4. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – co 45 minut, jeśli jest to konieczne, 

także w czasie zajęć.  

5. Dbają o to, by w miarę możliwości dzieci w z jednej grupy nie przebywały w bliskiej 

odległości z dziećmi z innej grupy.  

6. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów.  

7. Podczas organizacji i pobytu na placu zabaw lub boisku szkolnym stosują się ściśle do 

wymogów GIS.  

8. Zachowują w kontaktach między sobą odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.  

9. W trakcie przerw sprawują opiekę nad dziećmi zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

10. Na dyżurze podczas przerwy:  

a) w miarę możliwości kontrolują, aby uczniowie bez potrzeby nie przemieszczali się 

między kondygnacjami,  

b) pilnują, by dzieci nie gromadziły się w ubikacjach,  

c) dopilnowują i przypominają dzieciom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz 

procedur obowiązujących w szkole.  

11. Wykonują inne czynności zwiększające poziom bezpieczeństwa dzieci, zlecone przez 

dyrektora szkoły.  

12. Ustalają z rodzicami skuteczny sposób komunikacji z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

13. Przekazują rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach 

w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.  

14. Dbają, by uczniowie korzystali z własnych podręczników, zeszytów i innych pomocy 

oraz nie wymieniali się wyżej wymienionymi przedmiotami.  

15. Wychowawcy klas 0-III egzekwują zakaz przynoszenia zabawek i przedmiotów 

niezwiązanych z zajęciami w danym dniu. 

 

§  7. 

Zadania pracowników niepedagogicznych 

1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są 

z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.  



2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem 

odpowiedniej odległości.  

3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce; przemieszanie 

się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.  

4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania 

i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy. 

 

§  8. 

Zadania pracowników obsługi 

Wskazani przez Dyrektora pracownicy obsługi myją i dezynfekują: 

1. Ciągi komunikacyjne. 

2.  Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowe 

do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach.  

3. Toalety dla personelu i dzieci.  

4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci 

ani innych pracowników na wdychanie oparów.  

5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itp.  

6. Po skończonych zajęciach i według potrzeb myją, dezynfekują przedmioty, przybory 

i zabawki.  

7. Dbają o stały dostęp do jednorazowych ręczników papierowych oraz mydła i płynów 

dezynfekujących w dozownikach.  

8. Pracują w rękawiczkach, stosując ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz 

utylizowania.  

9. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.  

 

§  9. 

Zadania i obowiązki ucznia 

1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym 

planem zajęć.  

2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem 

do dezynfekcji.  

3. Podczas pobytu w szkole uczeń ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad higieny:  



a) często myje ręce wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce, także przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety);  

b) stosuje ochronę podczas kichania i kaszlu;  

c) unika dotykania oczu, nosa i ust; 

d) nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz 

sprawującego nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów 

innym uczniom); 

e)  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; 

f) nie wymienia się przyborami szkolnymi z innymi; 

g) w drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

§ 10. 

Zadania i obowiązki rodziców 

1. Rodzice i osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego, 

ważnego powodu.  

2. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać w przedsionku lub przed budynkiem 

szkoły z zachowaniem dystansu społecznego oraz innych środków ochronnych. 

3. Rodzice uczniów zobowiązani są do:  

a) przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych;  

b)  przestrzegania zasad związanych z przebywaniem w budynku szkoły 

w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci. 

4. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli 

dziecku temperaturę. 

5. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu). 

6. Rodzice mają obowiązek przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na 



powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania.  

7. Rodzice mają obowiązek kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona 

temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu 

i skontaktować się z lekarzem.  

8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten 

temat.  

9. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, 

za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia 

bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 11. 

Zasady przyjścia/przyprowadzania uczniów; wchodzenia na teren szkoły innych osób 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów 

chorobowych, a uczniowie do szkoły są przyprowadzani przez osoby zdrowe.  

2. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły.  

3. Uczniowie klas II – VIII wchodzą na teren szkoły samodzielnie. Rodzic/opiekun 

prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych budynku szkoły, dziecko 

dezynfekuje ręce, po czym samodzielnie udaje się do szatni.   

4. W okresie adaptacyjnym uczeń oddziału zerowego oraz klasy pierwszej wchodzi do 

budynku internatu z rodzicem/opiekunem, skąd zostanie odebrany przez wskazanego 

pracownika szkoły. Osoba odbierająca i odprowadzająca uczniów od rodziców 

zostanie zaopatrzona w fartuch, maseczkę, rękawiczki  oraz  przyłbicę. W przypadku 

gdy uczeń klasy pierwszej jest rano w świetlicy szkolnej, ze świetlicy odbiera go 

nauczyciel prowadzący w danym dniu pierwszą lekcję z klasą. Rodziców 

zobowiązujesię do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko do szkoły. 



5. Uczniowie rozpoczynający zajęcia wchodzą na teren szkoły wskazanym wejściem  

i o godzinie wskazanej w harmonogramie (przekazanym przez wychowawcę klasy). 

6. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania 

ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności w miejscach 

wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna. 

7. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania 

bezpiecznego dystansu. 

8. Każda osoba wchodząca do szkoły z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) jest 

zobowiązana:  

a) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy 

wejściu lub założenia rękawiczek ochronnych;  

b) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).  

9. Przed wejściem do szkoły umieszczona będzie mata dezynfekująca. Każdy uczeń 

wchodzący do budynku będzie zobowiązany do przejścia przez matę 

i zdezynfekowania obuwia. 

 

§ 12. 

Zasady wychodzenia /odbioru uczniów ze szkoły 

1. Uczniowie po zakończonych lekcjach udają się do szatni pod opieką nauczyciela, 

gdzie przebierają się do wyjścia i bez zbędnej zwłoki opuszczają budynek szkoły:  

a) wchodzący wejściem głównym, wychodzą tym samym wejściem;  

b) wchodzący wejściem bocznym (od boiska szkolnego), wychodzą również tym samym 

wejściem; 

c) uczniowie oddziału zerowego wchodzą i wychodzą z budynku internatu wejściem 

bocznym (od strony placu zabaw).    

2. Uczniowie, którzy korzystają  ze świetlicy i mogą samodzielnie wyjść do domu 

o określonej godzinie wychodzą ze świetlicy, udają się do szatni, ubierają i opuszczają 

szkołę.  

3. Rodzice, którzy odbierają dzieci ze świetlicy korzystają z wejścia głównego 

i postępują wg poniższej zasady.  

a) Rodzic/opiekun wchodząc do szkoły, zachowuje zasady reżimu sanitarnego.  



b) Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka pełniącemu dyżur nauczycielowi na 

świetlicy i następnie oczekuje na dziecko w przedsionku lub przed wejściem, 

w którym zachowuje środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego.  

c) Uczeń samodzielnie udaje się do szatni, ubiera się i wraz z oczekującym  

w przedsionku rodzicem opuszcza szkołę.  

4. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, 

które będą upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

§ 13. 

Zasady pobytu uczniów na terenie szkoły 

1. Po skorzystaniu z szafek ubraniowych uczeń udaje się do wyznaczonej sali, której 

w miarę możliwości nie zmienia za wyjątkiem lekcji informatyki, wf i lekcji języka 

angielskiego prowadzonych w grupach. Nie powinien kontaktować się z uczniami 

z innych grup, a kontakt z pracownikami szkoły ograniczyć do niezbędnego minimum. 

2. Przed wejściem do pracowni informatycznych, sal gimnastycznych i pomieszczeń 

świetlicy szkolnej uczeń dezynfekuje ręce płynem otrzymanym od nauczyciela.  

3. Przerwy uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu lub na 

świeżym powietrzu. W tej kwestii decyzję podejmuje nauczyciel, dbając by, jak 

najwięcej czasu uczniowie spędzali poza budynkiem szkoły. Nauczyciele pełniący 

dyżur na korytarzu pilnują, by uczniowie zachowywali bezpieczny dystans. Uczniowie 

nie mogą być pozostawieni bez opieki w klasie.  

4. Uczniowie pracują na lekcjach, wykorzystując własne podręczniki, zeszyty, ćwiczenia 

przybory i inne pomoce niezbędne do pracy na zajęciach. Przedmioty zabrane do 

domu powinny być zdezynfekowane. Uczeń nie powinien wymieniać się przyborami 

szkolnymi z innymi osobami.  

5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.  

6. Lekcje wf nauczyciel organizuje tak, by zachować w grach i zawodach dystans, należy 

unikać gier i zabaw kontaktowych.  

7. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i jakość powietrza, lekcje wf odbywają 

się na świeżym powietrzu. Rodzice maja obowiązek zaopatrzyć dzieci we właściwy 

strój sportowy niezbędny do bezpiecznego udziału w zajęciach wf na świeżym 

powietrzu.  



8. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.  

9. W szatni wf nie mogą spotykać się grupy kończące i zaczynające lekcje, grupa 

zaczynająca zajęcia musi poczekać, aż szatnie opuści poprzednia grupa, a sama szatnia 

zostanie wywietrzona.  

10. Sale gimnastyczne myte/dezynfekowane są na koniec dnia, a w razie potrzeby także 

w ciągu dnia.  

11. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

zdezynfekować, umyć. Nauczyciele wf są zobowiązani codziennie do przygotowania 

sprzętu sportowego, który należy zdezynfekować, co wykonywane jest na koniec dnia.  

12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, realizowane są w grupach uczniów 

przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia.  

 

§  14. 

Zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć 

1. Poszczególne zajęcia odbywają się w miarę możliwości w wyznaczonej dla danej 

klasy sali lekcyjnej.  

2. Po zmianie grupy dzieci w klasopracowni, pracownik obsługi dezynfekuje ją.  

3. Zaleca się uczniom zajmowanie stałych miejsc przy ławkach.  

4. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze ucznia.  

5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

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 dzieci nie powinny 

udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka zobligowani są 

do regularnego czyszczenia (prania lub dezynfekcji) zabawek i innych rzeczy.  

7. Pomieszczenia lekcyjne, klasopracownie oraz korytarze będą wietrzone nie rzadziej 

niż co 45 minut.  

8. Podczas zajęć nauczyciel oraz uczniowie w miarę możliwości powinni zachować 

dystans społeczny.  

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

lub dezynfekować, zostaną usunięte lub dostęp do nich będzie uniemożliwiony. 



10. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować.  

11. Uczniowie przed i po zajęciach w pracowni komputerowej oraz zajęciach wychowania 

fizycznego są zobligowani do dezynfekcji rąk.  

12. Pracownie komputerowe oraz szatnie wf będą dezynfekowane co najmniej dwa razy 

w trakcie dnia, pozostałe sale lekcyjne co najmniej jeden raz.  

13. Podczas zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć ćwiczenia 

i gry kontaktowe.  

14. Zaleca się aby w miarę możliwości, w jak największym stopniu, zajęcia wychowania 

fizycznego odbywały się na świeżym powietrzu.  

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy (każdorazowo po użyciu) oraz 

podłoga będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

16. Podczas dowozu do szkoły uczniowie powinni mieć zasłonięte usta i nos. Za 

dezynfekcję autobusu odpowiedzialność ponosi przewoźnik.  

 

§  15. 

Zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć pozalekcyjnych 

1. Na terenie szkoły odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Organizatorem zajęć jest szkoła 

oraz inne podmioty zewnętrzne.  

2. Za bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie procedur podczas zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę oraz podmioty zewnętrzne odpowiada osoba 

prowadząca zajęcia.  

3. Uczniowie oraz nauczyciele są zobligowani do bezwzględnego stosowania się do 

wszelkich zasad określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności ujętych 

w §13 oraz §14. 

4. Po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych, wyznaczony przez dyrektora szkoły 

pracownik dezynfekuje pomieszczenie.  

 

§  16. 

Zasady obowiązujące w trakcie trwania przerw międzylekcyjnych 

1. W związku z niemożnością zachowania dystansu społecznego podczas przerw, dzieci 

opuszczające sale lekcyjne powinny mieć zakryte usta i nos. Osłona może być zdjęta 

na świeżym powietrzu.  



2. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu, na którym znajduje się 

wyznaczona dla nich sala do nauki (w przypadku złej pogody), jeżeli warunki 

pogodowe są sprzyjające uczniowie spędzają czas na placu przed szkołą według 

ustalonego harmonogramu.   

3. Przemieszczanie się między kondygnacjami jest możliwe wyłącznie w przypadku 

przejścia do pracowni komputerowej, na zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

odbywające się w mniejszych grupach oraz po skończonych lekcjach (zejście do szatni 

i opuszczenie budynku szkoły), a także w innych ważnych, uzasadnionych 

przypadkach po uzyskaniu zgody od nauczyciela dyżurującego.  

4. Podczas przerw na świeżym powietrzu, uczniowie powinni zachować dystans 

społeczny.  

5. Podczas przerw na świeżym powietrzu nie zezwala się uczniom na gry zespołowe tj. 

piłka nożna. 

 

§ 17. 

Zasady obowiązujące w trakcie zajęć świetlicowych 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I - III, których rodzice złożą wniosek 

o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej. W szczególnych przypadkach, 

uzgodnionych z dyrektorem szkoły ze świetlicy mogą skorzystać uczniowie klas IV- 

VI.  

3. Wniosek zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu, 

wypełnić i przynieść do szkoły lub odesłać drogą e-mailową na adres: 

jolanta.przebieda@zsp2nss.pl. Kartę może wychowawcy świetlicy przekazać uczeń, 

lub rodzic.  

4. Zapisu należy dokonać najpóźniej do 04.09.2020r.  

5. Uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.  

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w kilku salach dydaktycznych, pod opieką 

różnych nauczycieli.  

7. Uczniowie przebywają w świetlicy w grupach, w których dopuszcza się skład uczniów 

z różnych klas.  

8. W salach umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.  



9. Uczniowie przebywający w sali są zobowiązani każdorazowo po wejściu do sali do 

dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/wychowawcy świetlicy.  

10. Podczas przebywania w sali zobowiązuje się dzieci oraz wychowawców do 

zachowania dystansu.  

11. Świetlicę należy wietrzyć:  

a) codziennie rano, przed przyjściem uczniów;  

b) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;  

c) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.  

12. Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani przez wychowawcę 

i nauczyciela świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej. 

13. Zajęcia na świetlicy prowadzi się z zachowaniem bezpieczeństwa, które opisane 

zostały w regulaminie świetlicy.  

14. Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia mają być regularnie wietrzone, a po 

zakończeniu pobytu grupy myte, a sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne 

dezynfekowane.  

15. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i jakość powietrza jak najwięcej zajęć 

świetlicowych prowadzonych ma być na świeżym powietrzu. Po powrocie z zajęć 

uczestnicy mają dokładnie umyć ręce.  

 

§  18. 

Zasady obowiązujące na bloku żywieniowym 

1. Odbiór produktów spożywczych od hurtowników odbywać się będzie przy drzwiach 

wejściowych na blok żywieniowy, po obowiązkowej dezynfekcji rąk przez dostawcę. 

Wyznaczony pracownik zabezpieczony będzie w fartuch oraz przyłbice i rękawiczki. 

Odebrany towar  pozostaje w korytarzu w tzw. „Strefie przyjęć”, gdzie pracownik 

zobowiązany jest dokonać dezynfekcji odpowiednimi środkami (produkty zamknięte 

hermetycznie i w foliowych opakowaniach), w przypadku owoców i warzyw umyć je 

przed przekazaniem do magazynu. 

2. Nadal obowiązuje bieżąca dokumentacja przyjęcia towaru, operacje magazynowe 

(przyjęcia i rozchodu towaru), raporty codzienne oraz inna dokumentacja zgodna 

z zasadami GMP I GHP. 

3. Każdy produkt wydawany jest przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika. 



 

§  19. 

Zasady obowiązujące na stołówce szkolnej 

1. Obiad dla zapisanych uczniów będzie wydawany zmianowo w stołówce szkolnej 

w godzinach 11.30–15.50, zgodnie z ustalonym harmonogramem posiłków dla 

poszczególnych grup uczniów. 

2. Bieżąca dezynfekcja stołówki odbywać się będzie pomiędzy posiłkami, generalna 

po opuszczeniu budynku przez uczniów.  

3. Uczniowie posiłki spożywają w stołówce przy pomocy wielorazowych sztućców lub 

naczyń umytych w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60
°
C 

i wyparzonych.  

4. Po zakończeniu spożywania posiłków uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotów. 

5. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, 

a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:  

a) zapewnienia odpowiedniej odległości stanowisk pracy;  

b) stosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycia rąk/ 

używania płynu dezynfekującego;  

c) regularnego czyszczenia powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;  

d) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

6. W stołówce mogą przebywać dwie grupy po 25 osób z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu między grupami. 

7. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki; w trakcie 

oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans. 

8. Zakazuje się nadmiernego poruszania się uczniów w stołówce.  

9. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy stołówki przeprowadzają 

czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę. 

 

 

 

 



§  20. 

Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej 

 

1. W związku z epidemią COVID-19 biblioteka szkolna będzie czynna codziennie  

w godzinach: 08.00- 14.00. 

2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać jedynie uczniowie zdrowi. 

3. Jeżeli w domu, w którym mieszka uczeń, przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych, uczeń nie może korzystać z zasobów biblioteki. 

4. Podczas korzystania z zasobów biblioteki szkolnej uczniowie zobowiązani są 

zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry w stosunku do nauczyciela 

i innych pracowników szkoły. 

5. Podczas wypożyczania książek w bibliotece mogą znajdować się najwyżej 3 osoby 

(łącznie z nauczycielem). 

6. Uczniowie nie mogą przynosić do biblioteki żadnych rzeczy i przedmiotów z zewnątrz 

poza książkami przeznaczonymi do oddania. 

7. Podczas pobytu w bibliotece uczniowie mogą przebywać bez maseczki. 

8. Jeżeli z zasobów biblioteki będzie chciało skorzystać dziecko, które przyjdzie do 

szkoły pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, to do budynku szkoły może wejść 

jedynie dziecko. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko przed budynkiem 

szkoły.  

9. Książki przeznaczone do oddania będą odkładane przez uczniów na specjalnie 

przygotowane stanowiska (stoliki). 

10. Po kwarantannie (okres minimum 2 dni) książki zostaną zabrane do biblioteki przez 

nauczyciela – bibliotekarza. 

11. W bibliotece nie mogą przebywać osoby trzecie. W szczególnych przypadkach, jeśli 

obecność osób trzecich jest niezbędna, są one zobowiązane do zachowania wszelkich 

środków ostrożności. 

12. Pracownicy szkoły będą prowadzić częstą dezynfekcję powierzchni dotykowych 

(klamek, blatów stolików, krzesełek, itp.) oraz dezynfekcję sali po zakończeniu pracy 

biblioteki w danym dniu. Będą także często wietrzyć salę. 



13. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę 

i nauczyciela biblioteki o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.  

 

§  21. 

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronowirusem 

lub zachorowania na COVID-19 

 

1. Postępowaniu podlegają pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowejw Ustrzykach Dolnych. 

2. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria 

epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej 

infekcji układu oddechowego:  

- gorączka   

- kaszel  

- duszność  

b) kryteria epidemiologiczne  

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co 

najmniej jedno z następujących kryteriów:  

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki 

koronawirusa;  

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);  

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 

w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem.  

3. Jeśli u pracownika lub ucznia w szkole zaobserwuje się objawy takie jak: gorączka, 

kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:   

 należy niezwłocznie odizolować ucznia od grupy pod opieką opiekuna w „Miejscu 

tymczasowego odosobnienia”,  

 w przypadku pracownika odizolowanie od uczniów i innych pracowników w „Miejscu 

tymczasowego odosobnienia”, 



 powiadomić rodzica i przekazać ucznia pod opieką rodzica/prawnego opiekuna 

do konsultacji lekarskiej. 

4. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na 

jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.   

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW DO KONTAKTÓW W NAGŁYCH 

PRZYPADKACH. 

ORGAN PROWADZĄCY – 13 460-8000 

KURATORIUM OŚWIATY – 17 867-1143 

STACJA SANITARNO –EPIDEMIOLOGICZNA – 13 461-2806 

SŁUŻBY MEDYCZNE – 999, 112 

Dyrektor Szkoły 

mgr Bogdan Zwarycz 

 


