
 

 

Zarządzenie nr 6/SP2-KJ/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie w trakcie prowadzonych zajęć w roku 

szkolnym 2020/2021 
 
Na podstawie: 

1.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), 

2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6  

poz. 69 ze zm.), 

3.Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

4.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.), 

5.Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

                                                           

 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie w trakcie prowadzonych zajęć w roku 

szkolnym 2020/2021” stanowiące załącznik nr 1do Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, 

wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn  

będą dokonywane w formie aneksów. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 31 sierpnia 2020 r. 

  
  

                                                                                             

 

 

 

(Podpis i pieczątka dyrektora) 



 

 

Załącznik nr 1  

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie w trakcie 

prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2020/2021 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek system u oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6  

poz. 69 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

z późn. zm.), 

6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

CEL PROCEDURY 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV2, 

wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej  

nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, w trakcie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w nowym roku szkolnym. 

ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się koronowirusa COVID-19 na terenie szkoły . 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE: 

▪ 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.  

▪ 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.  



 

 

▪ Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.                             

Wszyscy wchodząc do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu                   

do dezynfekcji rąk.  

▪ Wszyscy uczniowie wchodząc na teren szkoły, mają zakryte usta i nos maseczką  

lub przyłbicą do momentu wejścia do sali, w której mają lekcje. Obowiązek zakrywania 

ust i nosa obowiązuje również podczas przebywania w przestrzeni wspólnej. 

▪ Uczniowie wchodzą do budynku bez rodziców/opiekunów. Do szkoły może wejść tylko 

rodzic/opiekun ucznia klasy pierwszej  oraz dziecka z oddziału przedszkolnego.  

▪ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                    

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum                          

i  mogą poruszać się wyłącznie w wyznaczonych obszarach (obowiązuje wówczas 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

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

oddechowych).  

▪ Rekomendowany jest kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość: 

a) kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się telefonicznie lub przez e-mail, 

b) kontakty rodziców ze szkołą (sekretariat, dyrektor, świetlica, pedagog) odbywają się 

telefonicznie (44) 616 20 98, 516-154-263 lub na adres e-mail:sppodklasztorze@wp.pl, 

c) osobisty kontakt rodziców ze szkołą jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach, 

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

▪ Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu                    

w danej grupie. 

▪ W szkole istnieje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę                    

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, wyposażone w środki ochrony                  

i płyn dezynfekujący. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać                       

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, z zachowaniem min. 2 m odległości od innych 

osób, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

▪ W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja, ochrona 

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



 

 

▪ Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym najwcześniej                      

o godzinie 7.45. Rozpoczynający zajęcia później przychodzą najwcześniej 10 min. przed 

lekcją. 

▪ W celu minimalizowania kontaktów większość zajęć dla uczniów klas IV-VIII odbywa się 

w tej samej sali. Ograniczone jest przebywanie uczniów w przestrzeni wspólnej. 

▪ Poszczególnym klasom IV-VIII przydzielone są szafki indywidualne w szatni, oddzielne 

dla każdej z klas. 

▪ Dzieci z oddziału przedszkolnego zaczynają zajęcia o godz. 8.30.  

▪ Uczniowie klas I-III rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 wchodzą na teren szkoły 

wejściem górnym najwcześniej o godzinie 7.40. Rozpoczynający zajęcia później 

przychodzą najwcześniej 10 min przed lekcją. 

▪ Wszystkie zajęcia z wyłączeniem lekcji w-f i edukacji informatycznej uczniów klas I-III 

odbywają się w tej samej klasie dla danej grupy. Uczniom przydzielone są szafki 

indywidualne na środkowym korytarzu. 

▪ Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie klas I-III pozostają pod opieką nauczyciela, 

który kończy z nimi zajęcia do momentu odbioru ich przez rodziców. 

▪ Rodzice/opiekunowie uczniów klas I-III są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka 

ze szkoły. 

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, są usunięte lub jest uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone                                 

lub dezynfekowane. 

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

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem  

lub zdezynfekowane po każdej grupie.  

▪ Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W każdej sali znajduje się płyn                           

do dezynfekcji rąk. 

▪ Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. tak, aby unikać kontaktowania 

się z uczniami innych klas. 

▪ Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy 

innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne ich czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję).  

▪ Biblioteka szkolna jest zamknięta do bezpośredniej obsługi, książki dla wszystkich 

uczniów wypożycza wychowawca, nauczyciel języka polskiego (lektury), robiąc to                           



 

 

z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Odbiór książek odbywa się bez osobistego 

kontaktu. Nauczyciel biblioteki dostarcza książki do sal lekcyjnych. 

▪ W szkole za zgodą rodziców uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach - w tym 

zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych. Zajęcia będą 

prowadzone w wyznaczonej sali z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby  

w innych salach dydaktycznych. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać tylko dzieci 

rodziców pracujących, którzy ze względu na wykonywaną pracę zawodową, nie mogą im 

zapewnić opieki po zakończeniu zajęć. 

▪ Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

▪ Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                             

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków                                   

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

▪ Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się wejściem od strony placu zabaw. 

Rodzice/opiekunowie sygnalizują swoją obecność dzwonkiem umieszczonym                

przy drzwiach wejściowych. 

▪ Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego  

do szkoły. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt 

znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu 

zabaw przez osoby trzecie. 

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony kontakt z uczniami 

oraz nauczycielami.  

▪ Sekretariat szkolny obsługuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznym (44-61-62-098 lub 516-154-263). 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

▪ Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala  

i służb medycznych.  

▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekowania dłoni, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania dozwolonych stref 

przebywania. 

▪ Uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie   

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

 i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Szkoła zapewnia 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. 

▪ W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 



 

 

▪ Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa uczniów. Każde wyjście należy 

zgłosić pracownikowi obsługi w celu uzgodnienia dezynfekcji.  

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

▪ 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. 

▪ Pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

▪ W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien 

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 może być zakażony koronawirusem. 

▪ 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.  

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi                  

w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) Wszyscy mają obowiązek zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

POZOSTAŁE REGULACJE 

▪ Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 

rodzicom indywidualnie za pomocą strony internetowej szkoły oraz poczty elektronicznej. 

▪ Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

▪ Pokój nauczycielski jest zamknięty, nauczyciele pobierają dokumentacje i pozostawiają 

swoje rzeczy osobiste. W pokoju nauczycielskim może przebywać jednocześnie 

maksymalnie dwóch nauczycieli z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

▪ Wszystkie informacje za pośrednictwem Internetu przekazuje dyrektor oraz upoważnieni 

pracownicy szkoły. 

▪ Spotkania rad pedagogicznych odbywają się zdalnie przez Internet. 

▪ Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ 

opiekunów prawnych uczniów. 

  

 



 

 

Drodzy Rodzice! Prosimy o wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1)  

i deklaracji (załącznik nr 2) i złożenie tych dokumentów do wychowawców 

drogą mailową (skany) lub papierową do dnia 8.09.2020 r. 


