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Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.      
z 2020 r. poz. 374) z późniejszymi zmianami; 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493); 

3. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
dotyczący kształcenia na odległość; 

4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół              
i placówek od 1 września 2020r. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389). 

 
 

Cel procedury 
Procedura określa sposób realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii COVID-19. 
 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ PODCZAS NAUCZANIA 
STACJONARNEGO 

 

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. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  
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3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz 
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 
wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba 
wchodząca do szkoły.  

4. 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). 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób 
z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

6. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach 
nagłych. 

7. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji 
na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania 
o każdej ważnej zmianie. 

8. Rodzic zobowiązany jest wypełnić deklarację (zał. 1). 

9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty 
i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze 
względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający 
gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
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itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 
zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, 
a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, 
w stałych salach. 

16. W klasach I-III zajęcia rozpoczynają się w 10-cio minutowych odstępach. 

17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów 
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

18. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć        
i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli 
dyżurujących. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się noszenie 
maseczek. 

19. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez 
uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu między nimi. 

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego 
i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 
ćwiczenia i gry kontaktowe.  

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

22. Wejście do szkoły odbywa się: 

- dla uczniów klas I-VIII głównym wejściem,  

- dla dzieci oddziału OPB wejściem od sali gimnastycznej, 

- dla dzieci oddziału OPA wejściem przy parkingu. 
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23.  Dzieci z oddziałów OPA i OPB przyprowadzane są przez rodziców pod 
drzwi szkoły, a następnie są odbierane przez wychowawcę oddziału 
przedszkolnego lub pracownika obsługi i odprowadzane do sali. 

24. Ogranicza się czasowo (w zależności od warunków pogodowych) 
korzystanie z szatni przez uczniów klas IV-VIII. 

25. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości 
szkoły; jest udostępniony w dzienniku elektronicznym. Przyjęte książki 
powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych 
egzemplarzy. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba 
wypożyczająca lub oddającą książki. Powinna ona być w maseczce. 

 

II. PROCEDURA ODBIERANIA UCZNIÓW ZE 
SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

 
1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do 

szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak 
i nauczyciele. 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe. 
3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się 

z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego 
o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach 
ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą 
mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie 
leczenia. 

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 
wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają 
dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-
epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka 
do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność 
wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym 
dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze 
kroki profilaktyczne.  
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6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą 
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły 
odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić 
mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 

8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być 
zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i 
stosować je na terenie szkoły.  

9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są 
przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do 
dezynfekcji umieszczonym przy wejściu. 

10. Pracownik obsługi monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu 
do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać. 

11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły 
stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.   

12. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych 
osób powyżej 60 roku życia.  

13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na 
jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku 
stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do 
nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania 
dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z 
pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania 
dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także 
starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za 
ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.  

14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać 
skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci. 

15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły. 
16. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod 

opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni 
lub klasy. 

17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad 
dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada 
nauczyciel dyżurujący. 
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18. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w 
szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad 
dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji. 

19. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek 
mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia 
szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze 
szkoły.  

20. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły 
powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich 
w szkole powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. 

21. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać 
obowiązujących stref przebywania.  

22. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły 
zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w 
aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. 

23. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim 
przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice 
oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. 
Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także 
dodatkowe środki ostrożności. 

24. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren 
niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem. 

 
III. PROCEDURA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA 

POSIŁKÓW  
 

1. Posiłki dostarczane do szkoły zapewnia stołówka szkolna przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku.  

2. W sytuacji ryzyka epidemicznego od dostawcy posiłków wymagane jest 
spełnienie rygorów sanitarnych zapewniających uczniom bezpieczeństwo.  

3. Posiłki nie powinny być dowożone do miejsc o podwyższonym ryzyku 
występowania koronawirusa.  

4. Dostawca posiłków powinien zagwarantować, że poza przestrzeganiem 
standardów higieny i bezpieczeństwa dotyczących żywności (wdrożenie 
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systemów oraz certyfikatów GMP/GHP oraz HACCP) wprowadziła nowe, 
zaostrzone procedury zobowiązujące do: 
1) przygotowywania i przewożenia posiłków tylko przez zdrowych 

pracowników (codzienne kontrole temperatury). Osoby chore 
i wykazujące objawy chorobowe nie powinny ani przygotowywać ani 
dostarczać posiłków.  

2) noszenia przez osoby zajmujące się przygotowywaniem żywności 
jednorazowych rękawiczek, maseczek, czepków i specjalnych 
fartuchów ochronnych, 

3) czyszczenia płynami dezynfekującymi całego sprzętu do 
przygotowywania żywności, 

4) posiadania stanowisk do dezynfekcji rąk, 
5) zachowania odpowiednich warunków w trakcie transportu (higiena 

i temperatura transportu, odpowiednie pojemniki transportowe itd.) oraz 
wyposażenia przewożących posiłki w zestawy rękawiczek 
jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji.  

5. Posiłki dla uczniów powinny być przywożone do szkoły w odkażonych 
termosach.  

6. Pracownik przekazujący posiłki oraz pracownik szkoły, który je przyjmuje 
powinni zachować niezbędne środki ostrożności: mieć osłoniętą twarz 
maseczką, na rękach rękawiczki jednorazowe, zachować bezpieczny 
odstęp. 

7. Osoba dostarczająca posiłki do szkoły powinna myć lub dezynfekować 
ręce przed i po każdej dostawie. W przypadku stosowania rękawiczek 
powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach 
niezwiązanych z żywnością. Używanie rękawiczek nie może zastąpić 
mycia rąk. 

8. Odbiór posiłków powinien odbywać się sprawnie, by ograniczyć czas 
przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły do niezbędnego minimum. 

9. Przed wniesieniem termosów do pomieszczenia, w którym zostaną 
otworzone powinny być one zdezynfekowane (istnieje ryzyko, że 
koronawirus będzie obecny na termosie). 

10. Pracownik szkoły powinien otwierać termosy z dostawy w rękawiczkach 
albo myć lub dezynfekować ręce po ich dotknięciu.  

11. Dostarczone do szkoły posiłki muszą być przechowywane we właściwej 
temperaturze dla potraw ciepłych i potraw serwowanych na zimno. 

12. Przed podaniem posiłków uczniowie powinni dokładnie umyć ręce. 
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13. Po spożyciu posiłku przez uczniów termosy powinny być umyte 
i zdezynfekowane.  

 
IV. PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE 

STOŁÓWKI 

 
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce 

odpowiedzialni są nauczyciele. 
2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach. 
4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać. 
5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, 

że: 
1) poprzednia grupa wyszła ze stołówki,  
2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające 

na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, 
3) pomieszczenie zostało wywietrzone. 

6. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by 
uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 
poprawnego mycia rąk. 

7. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej 
odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  

8. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy 
stanowisku wydawania posiłków. 

9. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur. 
10. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe 

rękawiczki i maseczkę. 
11. Wielorazowe naczynia i sztućce oraz wszystkie urządzenia, które mają 

styczność z żywnością myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze 60ºC i je wyparza. 

12. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika 
obsługi o wyjściu grupy ze stołówki. 

13. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, 
przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy. 
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14. Osoby płacące za obiady powinny mieć przygotowane i wyliczone 
pieniądze, mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników obsługi. 

 
V. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ INNYCH 
ZAJĘCIACH SPORTOWYCH  

 
1. Przed wejściem na salę gimnastyczną obowiązuje zasada dystansu 

społecznego. 
2. Dzieci korzystają̨  z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. 

Połowa grupy przebiera się̨ w szatni zachowując bezpieczne odstępy 
(skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), 
natomiast druga część́ grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we 
wskazanym miejscu. Istnieje również możliwość przebierania się części 
klasy na sali gimnastycznej. 

3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych 
w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 
5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają 

ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna). 
6. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, 

lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton, lekkoatletyka). 
7. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone 

na otwartej przestrzeni. 
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte lub jest uniemożliwiony do 
nich dostęp. 

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas 
zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. 

10. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach. 
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VI. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

 
Obowiązki rodziców/opiekunów 
 

1. Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów 
chorobowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka 
do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel. 

2. Rodzic zobowiązany jest wypełnić deklarację (zał. 1) 
3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, dziecka nie 

wolno przyprowadzać do przedszkola. 
4. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek. 
5. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślić, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często 
myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

6. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. 

7. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko pod drzwi szkoły w maseczce, 
następnie dziecko odbierane jest przez wychowawcę oddziału 
przedszkolnego lub pracownika obsługi również w maseczce 
i odprowadzane do sali (rodzice dostają wytyczne odnośnie godzin 
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola). 

8. Po zakończonych zajęciach dziecko jest odprowadzane do drzwi 
wejściowych szkoły i odbierane przez rodzica/opiekuna/osobę 
upoważnioną. 

9.  Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy 
się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci 
i rodziców. 

 

Obowiązki wychowawcy oddziału przedszkolnego/pracowników 
szkoły 

 
1. Wychowawca przebywa z przyporządkowaną grupą dzieci 

w wyznaczonej i stałej sali, z zachowaniem obostrzeń dotyczących 
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przypadającej na dziecko i opiekunów. 
2. Zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 
3. Stara się zachować dystans w kontaktach z dziećmi. 
4. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
5. Przypomina dzieciom o potrzebie regularnego i dokładnego mycia rąk 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 
z zajęć na świeżym powietrzu - wodą z mydłem. 

6. Zwraca uwagę dzieciom, że nie dotykamy dłońmi okolic twarzy zwłaszcza 
ust, nosa i oczu, a także przestrzegamy higieny kichania, kaszlu 
i oddychania.  

7. Jeśli u dziecka zauważy niepokojące objawy należy odizolować je 
w odrębnym, pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka 
z przedszkola. Podczas izolacji dziecko pozostaje pod opieką pomocy 
nauczyciela/pracownika szkoły. 

8. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
dezynfekować. 

9. Dezynfekuje systematycznie ławki, krzesła, przedmioty i przybory 
sportowe, które dotyka dziecko. 

10. Wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na 
godzinę i prowadza gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach. 
Przebywa jak najczęściej na świeżym powietrzu. 

 
 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
PODEJRZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 
1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej 

jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem 
powinna: 

 osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę 
ochronną dla otoczenia,  

 jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją 
sanitarno-epidemiologiczną   
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 do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych 
osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub 
wydzielonym obszarze, 

 powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach. 
2. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może 

bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając 
transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja 
sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb 
postępowania medycznego określa szpital. 

3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia               
u  pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę. 

4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do 
szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność 
koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia 
o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują 
dalsze kroki profilaktyczne.  

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę 
nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. 
pedagog. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub 
kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje 
opiekę nad oddziałem. 

7. Pomieszczenia, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 
koronawirusem zostaje wyłączone z funkcjonowania lub poddane 
dezynfekcji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany 
gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni 
dotykowych.  

9. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób 
udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.  

10. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie 
używane.  

11. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających 
w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana 
o zakażenie. 

12. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach 
co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do 
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wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub 
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

13. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski 
kontakt z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta 
w kontakcie ze służbami sanitarnymi. 

 
 

VIII. PROCEDURA KONTAKTU Z RODZICAMI 
W PRZYPADKU POGORSZENIA SIĘ STANU 
ZDROWIA UCZNIA 

 

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów 
w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować 
ich stan zdrowia. 

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania 
od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek 
natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą 
rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli 
zaistnieje taka konieczność. 

4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia 
dzwoniąc pod wskazany numer telefonu. 

5. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach 
zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem 
tak szybko jak to możliwe. 

6. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem 
rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. 

7. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem 
powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-
epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. 
Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób 
postępowania. 

8. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogarszaniem się 
stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, 
dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców. 

9. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców 
o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach. 
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IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE 
POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY 

 
1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia 

koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza 
w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji 
o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub 
pracownikiem szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki 
sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną 
osobą.  

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci 
uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia 
koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego 
postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub 
pracownikiem uznaje się: 

 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co 
osoba zakażona, 

 pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 
2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut, 

 praca w bliskiej odległości,  
 prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez 

dłuższy czas, 
 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły 

z osoba zakażoną. 
4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym 

przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami 
zakażonymi koronawirusem. 

5. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza wykaz wskazanych osób, 
zamieszczając w nim: 

 imię i nazwisko,  
 datę urodzenia, 
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 numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny 
innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie 
danych osobowych),  

 płeć,  
 adres miejsca zamieszkania, 
 informacje o aktualnym miejscu pobytu, 
 numer telefonu kontaktowego lub inne środki komunikacji 

elektronicznej. 
6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną 

COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się 
kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się 
do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie 
kwarantanny grozi kara grzywny. 

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów 
charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, 
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego 
szpitala. 

9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać 
działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać 
będzie kwarantannę bez możliwości podjęcia pracy zdalnej. 

10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry 
pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby. 

11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 
 pracownik może wrócić do pracy,  
 dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim 
otoczeniu ani nie mieli bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez 
zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do 
szkoły i uczestniczyć w zajęciach. 

13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały 
bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą 
przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady 
lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.  

14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, 
w drodze decyzji: 
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1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń, 
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, 
a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie. 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć 
decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia 
dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, 
o sytuacji w szkole.  

17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na 
czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu 
i bezpieczeństwu uczniów i pracowników. 

 
X. ORGANIZACJA ZAJĘĆ PODCZAS NAUCZANIA 

ZDALNEGO 
 

Kanały komunikacji 
 

1. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie szkoły 
dopuszcza się wprowadzenia mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) 
lub kształcenia zdalnego. 

2. Wszystkie materiały dla uczniów udostępniane są zgodnie z tygodniowym 
rozkładem zajęć w dzienniku elektronicznym Librus. 

3. Dopuszcza się równocześnie prowadzenie zajęć online za pomocą 
platformy Microsoft Teams.  

4. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie 
nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela materiały te nie mogą być 
rozpowszechniane. 

5. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji 
i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia on-line przez uczniów 
i rodziców.   
 

Zadania nauczycieli 
Do zadań nauczycieli należy: 

 
1. diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów 

komunikacji elektronicznej; 
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2. ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez 
dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej; 

3. analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem 
przydatności podczas realizacji podstawy programowej;  

4. przygotowywanie materiałów zawierających treści z podstawy 
programowej i udostępnianie ich w godzinach rannych w miarę możliwości 
technicznych; 

5. dostosowywanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości 
uczniów ze specjalnymi potrzebami (Nauczyciele w doborze materiałów 
powinni uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich 
indywidualne potrzeby i trudności w nauce, wynikające z dysfunkcji 
niektórych osób oraz fakt, że w dużej mierze w/w materiał będzie 
realizowany przez nich samodzielnie. Przy doborze materiałów nauczyciele 
powinni także wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia 
uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i Internetu. Informuje 
uczniów o wyznaczonym terminie wykonania prac oraz o sposobie 
odesłania pracy); 

6. nauczyciel przesyła materiały do zdalnej pracy z wykorzystaniem platform 
edukacyjnych, e-podręczników, podręczników, ćwiczeń lub samodzielnie 
przygotowanych materiałów edukacyjnych, kart pracy; 

7. zakres materiału, który można przesłać jednorazowo nie może przekraczać 
zakresu realizowanego na danej godzinie zajęć; 

8. przesyłanie materiałów nie może ograniczać się jedynie do wysyłania prac 
do samodzielniej realizacji. Nowe treści powinny zostać omówione 
w czasie lekcji on-line albo w postaci komentarza bądź prezentacji, 
przesłanych wraz z nowymi zagadnieniami; 

9. w przypadku uczniów bez dostępu do sprzętu Internetu należy przygotować 
materiały w wersji drukowanej oraz ustalić termin odbioru ze szkoły przez 
ucznia lub rodzica; 

10. lekcje on-line odbywają się w dni, w które nauczyciel ma zajęcia z danym 
oddziałem na podstawie obowiązującego planu lekcji. Lekcje te powinny 
odbywać się w czasie zapewniającym ergonomiczne, bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy przy komputerze; 

11. nauczyciele pozostają w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub 
rodzicami od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00; 
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12. nauczyciel ma obowiązek archiwizowania przesyłanych materiałów oraz 
prac uczniów. Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub 
papierowej; 

13. wychowawcy przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo-
opiekuńczą. Kontaktują się ze swoimi wychowankami, rodzicami 
i koordynują komunikację z innymi nauczycielami w celu systematycznego 
monitorowania zdalnego nauczania; 

 
Zadania uczniów 
 

Uczeń zobowiązany jest do : 
1. zapoznania się z harmonogramem zajęć i stosowania się do niego, 
2. do regularnego zapoznawania się ze wszystkimi materiałami 

przesyłanymi przez nauczycieli, 
3. samodzielnego wykonywania przesłanych zadań, ćwiczeń, testów itp., 
4. przestrzegania ustalonych przez nauczyciela terminów wykonania 

zadania, 
5. informowania na bieżąco o problemach technicznych lub innych 

uniemożliwiających wykonanie zadania w wyznaczonym terminie, 
6. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem oraz 

w Internecie, 
7. przestrzegania etykiety językowej i kultury w komunikacji 

z nauczycielami i rówieśnikami. 
 

Zadania Rodziców/Opiekunów: 
 

1. zorganizowanie w miarę możliwości lokalowych stanowiska do 
zdalnego uczenia się; 

2. ocenianie chęci i kreatywności dziecka do nauki;  
3.  zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy; 
4. wspieranie uczniów w wykonaniu zadanych prac; 
5. utrzymywanie w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych 

kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 
6. kształtowanie u dziecka odpowiedzialności za wykonywane 

samodzielnie prace; 
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7. sygnalizowanie wychowawcy klasy trudności organizacyjno - 
technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych 
dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym. 

Ocenianie 
 
Bieżącemu ocenianiu podlega: 

1. spełnienie kryteriów określonych w danym zadaniu wysłanym przez 
nauczyciela,  

2. zaangażowanie ucznia w procesie zdalnego nauczania,  
3. aktywny udział w zajęciach prowadzonych online (jeżeli uczeń posiada 

taką możliwość),  
4. samodzielność wykonywanych prac, 
5. wiedza i umiejętności wykazane podczas zleconych uczniom 

aktywności. 
Pozostałe zasady oceniania wszystkich aktywności uczniów pozostają 

w zgodzie z zapisami Statutu i Przedmiotowymi Systemami Oceniania. 
Prace są oceniane w okresie od 7 do 14 dni po otrzymaniu ich przez 

nauczyciela w formie elektronicznej. 
Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanych ocenach wybranym kanałem 

komunikacji.  
 

Klasyfikacja półroczna/roczna uczniów z poszczególnych przedmiotów 
realizowana będzie na podstawie osiągnięć uczniów udokumentowanych 
cząstkowymi ocenami klasyfikacyjnymi oraz ocenami klasyfikacyjnymi za I 
półrocze bieżącego roku szkolnego oraz na podstawie działań uczniów w II 
półroczu i z uwzględnieniem mieszanego/zdalnego sposobu nauczania. 

Ustalanie ocen półrocznych/rocznych z zachowania odbywać się będzie na 
podstawie obowiązującego WSO oraz brane będą pod uwagę zaangażowanie 
ucznia, sumienność, samodzielność oraz terminowość wykonywania zadań 
w pracy zdalnej. 

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości 
wynikający z zastrzeżeń co do trybu ustalenia tej oceny - będą organizowane 
stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 
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Prace Rady Pedagogicznej 

Możliwe jest przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej w na odległość 
za pośrednictwem Microsoft Teams. 

Obecność członków Rady jest sprawdzana przez odczytanie listy obecności 
i zapisanie przez protokolanta obecności przy nazwisku nauczyciela. 

Termin obowiązywania procedury 
 
Procedura obowiązuje w okresie pandemii COVID-19.  

 
 

Procedury opracował zespół w składzie: 
Koordynator – Justyna Sadowska 
Członkowie:  Paulina Lasota 

Ilona Kolbus 
Artur Sułek 
Paweł Kokosza 
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Załącznik nr 1 

Deklaracja rodziców 
 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 
poz. 1) 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 
Zapoznałam/łem się z treścią Procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid- 19 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad 
związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzaniem/ 
puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 
podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka 
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu 
w placówce. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie 
mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu  
w szkole. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim 
najbliższym otoczeniu. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  
COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

o Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące.  

 
 

………………………………………………………………………………..……………. 

(czytelny podpis matki/ojca/prawnego opiekuna) 
 


