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WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA   

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19  OBOWIAZUJACA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17  

IM. GUSTAWA MORCINKA   

W   ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE 

SZKOŁA działa w trybie reżimu sanitarnego  

 Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

     wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub  

    w  odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

     rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust  

     i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

  Rodzice mają obowiązek przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka 

oraz o ewentualnej kwarantannie lub izolacji domowej w rodzinie ucznia   

 (w załączeniu ankieta);Nie można przyprowadzać dziecka do szkoły , jeżeli  

w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż  

o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów. 

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali 
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 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż  

4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

 W  sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 

1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

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

jeżeli szkoła posiada szafki. 

  Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. (Jednak nie więcej 

niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639)). Po każdych zajęciach używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup 

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 
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 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z 

informacji zebranych od rodziców. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 

m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

   HIGIENA I DEZYNFEKCJA 

 Placówka jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk  

 Ręce należy myć często i regularnie a w szczególności przed posiłkami 

 Monitoruje się codzienne prace porządkowe z uwzględnieniem dezynfekcji 

klamek, poręczy, powierzchni płaskich, blatów itp 

 Należy przestrzegać zaleceń producenta środków dezynfekujących 

 Personel bezwzględnie wyposażony musi być w indywidualne środki ochrony 

osobistej oraz przeszkolony przez inspektora BHP w  zakresie ich stosowania  

oraz utylizacji. 

 W placówce rozwieszone są plakaty, instrukcje tak, by informacja o zasadach 

postępowania była zachowana 

 Toalety będą dezynfekowane na bieżąco 
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OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 

 Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich 

środków do dezynfekcji. 

 Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19. 

 Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie 

informacji od rodziców o liczbie dzieci klas I-III zgłoszonych do opieki oraz 

rodziców uczniów klas IV-VIII, którzy wyrazili zgodę na udział dziecka  

w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w szkole. 

 Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  

o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do 

placówki. 

 Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 

zachorowania dziecka lub pracownika. 

 Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny. 

 Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne  

do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

 Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych 

miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji 

rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 

 Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym 

wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy) płynem do dezynfekcji rąk. 

 Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki 

jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną (umieszczone  

w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki 

(opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb). 
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OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

 Każdy pracownik Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

w Świętochłowicach zobowiązany jest po wejściu do placówki do wypełnienia 

ankiety dotyczącej stanu zdrowia pracownika. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

 Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą  

i wychodzą wejściem głównym, 

 Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki oraz w trakcie pracy, często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk (wg instrukcji umieszczonej  

w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

 Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

 Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc 

działania opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, a 

pozostali kontynuują edukację zdalną. 

Nauczyciele pełniący dyżur w placówce: 

  Organizują działania opiekuńczo – wychowawcze, odpowiednio do pensum 

nauczyciela. 

 Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego 

zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby 

wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za 

swoje zachowanie, bez lęku. 

 Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci 

(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

 Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często  

i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z 

 toalety. 

 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym 

pomieszczeniu. 

 Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. 

 Wietrzą salę co 45 minut.. 
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Nauczyciele nie pełniący dyżuru w placówce: 

 Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem nr 23/03/2020  

i Zarządzeniem nr 25/03/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach w sprawie 

organizacji pracy szkoły. 

 W godzinach pracy placówki są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby 

włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania. 

Personel obsługowy – sprzątaczki: 

 Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

 Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

 Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki 

światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty 

stołów. 

 Pielęgniarka szkolna dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie 

dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem. 

 Sprzątaczka czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń  

w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19. 

ŻYWIENIE 

 Wyłącza się z użytkowania dystrybutory wody 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę 

możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

  Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i 
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poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w 

zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać 

 Naczynia w miarę możliwości zostanie wyznaczone miejsce tylko i wyłącznie do 

spożywania posiłków takie, aby umożliwić jego dezynfekcję  

 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych  

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19 

 

 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie 

odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub 

osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 

 

 Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej 

zdrowia dziecka. 

 

  Rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta  

 

 Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone 

telefony, by umożliwić pracownikom szkoły szybki kontakt w razie potrzeby. 

 

 Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, 

nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu. 

 

 Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do szkoły w okresie epidemii 

„koronawirusa” powinni: 

 - zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do  

i z placówki, 

- wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych rzeczy 

- przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać  

  dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk 

   na powitanie), 

- tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi, 

- zwrócić dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas  

 kichania czy kasłania. 
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POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 
Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe oraz personel niewykazujący objawów 

chorobowych. 

 Dyrektor placówki wyznacza pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

osobistej oraz płyn do dezynfekcji, w którym będzie można odizolować osobę  

z objawami chorobowymi.  

 Jeżeli nauczyciel zauważy dziecko, u którego istnieje podejrzenie zakażenia 

koronawirusem  zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, 

 Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza 

się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki – pielęgniarkę 

szkolną. 

 Pielęgniarka szkolna bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch 

ochronny z długimi rękawami, półmaskę i rękawiczki, po czym zakłada 

dziecku maseczkę, 

 Pielęgniarka szkolna bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. 

IZOLATORIUM  –   wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji), 

pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2m odległości, Zachowuje bezpieczną 

odległość, pozostaje z dzieckiem do czasu odebrania go przez rodziców/ 

opiekunów.  

 Pomieszczenie wyznaczone jako izolatka, po odebraniu dziecka przez rodzica 

 zostanie niezwłocznie zdezynfekowane. 

 O zaistniałej sytuacji dyrektor zawiadamia stację sanitarno – 

epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. Powiatowa 

Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Katowicach: kontakt telefoniczny z 

Oddziałem Epidemiologii w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00 tel. 32 

2570404  

 Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia 

dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 

minut. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka, rodzic 

zostanie niezwłocznie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły 

 Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą  

z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować 

je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry. 
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 Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała 

kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem. 

 We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego 

oraz unikać udziału pozostałych pracowników. 

 Po przebytej chorobie dziecko będzie przyjęte do szkoły po okazaniu przez 

rodzica aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości ponownego 

uczęszczania do placówki.  

 Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz 

niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem 

zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę 

zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza 

pediatrę/rodzinnego. 

 Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub 

choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi  

i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji 

 W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (COVID – 19) u personelu 

szkoły Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – 

epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa. Sporządzona 

zostanie lista osób, które miały styczność z osobą, u której zaistniało podejrzenie 

zakażenia (Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna  

w Katowicach: kontakt telefoniczny z Oddziałem Epidemiologii w godzinach 

urzędowania 7.25 – 15.00 tel. 32 2570404 ). 

 W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika przydzielonego 

do opieki nad dziećmi w danym oddziale, dyrektor wyznaczy inną osobę  

w zastępstwie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora 

tj. od 25 maja 2020r. 

 Procedury obowiązują do odwołania. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa 

Morcinka  w Świętochłowicach zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa 

jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia 

COVID19. 

Załączniki : 

1. ankieta o stanie zdrowia dziecka i zgoda na pomiar temperatury 

2. ankieta o stanie zdrowia pracownika 



Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 32/05/2020 z dnia 20 maja 2020r. 
w sprawie ustanowienia procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 

 

 


