
Funkcjonowanie szkoły 

 od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia 

Covid-19 
Procedury szczegółowe – załączniki 1 – 16 

 

Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r.  

 

 

 

W związku z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo każdego 

członka społeczności szkolnej oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe 

szkoły, wprowadzam obowiązek noszenia maseczek w ciągach 

komunikacyjnych szkoły (korytarz, klatka schodowa szkoły, szatnia). 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły  

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko 

jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona). 

2.  Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze 

dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być 

uprane i zdezynfekowane w domu. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zobowiązany jest do zachowania 

dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m 

5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego (portiernia) z zachowaniem zasady - 

jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi 

posiadać  maseczkę zakrywającą usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje 

ręce  przy wejściu do szkoły. 

6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku 

występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w 



najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów 

7. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, 

wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane – przy wejściu do szkoły. 

8. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do 

zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami - rodzic/opiekun 

prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych 

przez uczniów.  

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

11.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga 

pracownik/nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                                        

w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

12. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 

(wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera 

dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o 

zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z 

rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz 

prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo 

przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym 

pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, 

zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując 

o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. 

13. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej ograniczamy tylko do sytuacji naprawdę 

niezbędnej. 

 

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły  musi posiadać  maseczkę zakrywającą usta i 

nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekuje ręce  przy wejściu do szkoły. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go 

przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca (w 

pobliżu portierni), zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty 

z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna.  

4. W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego 

miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz 

dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły). 



5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

6. Uczeń który samodzielnie wraca do domu, po zakończonych zajęciach, udaje się 

bezpośrednio do szatni i do wyjścia głównego w celu niezwłocznego opuszczenia 

szkoły.  

 

Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedura korzystania z szatni 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów 

obowiązuje zmiana obuwia.  

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru 

odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają 

szatnię. 

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku. 

6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia 

się w tym pomieszczeniu. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie 

torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 

bezkontaktowe opuszczenie jej. 

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany 

jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni. 

10. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas 

dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego. 

11. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie 

także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 



Załącznik 3 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 
 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia 

w godzinnych odstępach czasowych. 

2. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali 

lekcyjnej. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

4. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i 

przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i 

dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

5. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

6. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 

odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci 

spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad 

dystansu społecznego.   

7. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między 

sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

8. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach 

w stałych miejscach określonych dla danego dziecka krzesełkiem i pudełkiem na używane 

przez dziecko zabawki/pomoce. 

9. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego 

indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole. 

10. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie 

wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub 

do plecaka. 

11. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć i konsultacji. 



12. Przerwy są organizowane nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupy wychodzące wykorzystują 

zasadę zmianowości  

13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

14. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 
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Załącznik 4 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

Procedura wyjścia i pobytu grupy uczniów na boisku szkolnym  

 
1. W Szkole w okresie COVID – 19  ogranicza się do niezbędnych wyjścia poza 

ogrodzony teren szkoły. 

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska 

sportowego przy zachowaniu następujących zasad:   

1) Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte  dla rodziców/opiekunów 

prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2) Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. 

3) Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie 

zabawy  i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów. 



4) Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być 

zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra. 

5) Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

6) Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

7) Na boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie. 

8) Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się 

ze sobą.  

9) Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z tych 

sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

10) Urządzenia znajdujące się na boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na 

zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

11) Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy 

zaistnieje konflikt między nimi. 

12) Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich 

dzieci w grupie wychowawczej. 

13) Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla 

nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

 

Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

 
Procedura stosowania zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów 

higienicznych  
 

 

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych                           

u ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt pielęgniarce lub wicedyrektorowi. 

2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez 

dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej 

dezynfekcji. 

3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 

dwie osoby, czyli dziecko i np.: pielęgniarka, wychowawca, nauczyciel będący 

świadkiem zdarzenia, wicedyrektor .  

4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka opiekun powinien być 

ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, 

maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem. 



5. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 

środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych                    

w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć                   

w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych                   

i maseczki na nos i usta. 

 

Załącznik 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa/przyłbica, 

rękawiczki jednorazowe,fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową/przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe/przyłbice, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium (gabinet pielęgniarki), gdzie wraz z osobą 

dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny, instruuje 

dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały,. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 



12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 
Załącznik 7 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki 

jednorazowe, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby 

nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe/przyłbica, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 



Załącznik 8 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły 
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.  

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły. 

3. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

Wejście należy skonsultować telefonicznie na linii portiernia – sekretariat Przed 

wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun podaje swoje imię i nazwisko, nr 

telefonu kontaktowego, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Portier dane wpisuje 

do Księgi wejść szkoły. 

4.  Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę 

na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

6. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Vulcan lub pocztę służbową. 

7. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w 

pkt. 3,4. 

8. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - 

tel.322028375 lub drogą mailową: sp29katowice@tlen.pl , za pomocą dziennika 

Vulcan, wicedyrektorem – tel. 322028375. lub drogą mailową sp29katowice@tlen.pl, 

za pomocą dziennika Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w 

pkt. 2,3,4. 

9. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych 

wicedyrektorem szkoły lub nauczycielem świetlicy pod numerem telefonu 322028375 

10. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 322028375. 

lub drogą mailową sp29katowice@tlen.pl 

11. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

mailto:sp29katowice@tlen.pl
mailto:sp29katowice@tlen.pl
mailto:sp29katowice@tlen.pl


Załącznik 9 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

.  

 

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia 

1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich 

pobytu na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich 

niezbędnych środków higieny.  

3. Pracownicy kuchni: 

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki; 

2) Myją ręce: 

a. przed rozpoczęciem pracy, 
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
f. po skorzystaniu z toalety, 
g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
h. po jedzeniu, piciu lub paleniu; 

3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych; 

4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają 

rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

5) Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają 

wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na 

śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym 

momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik 

kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  - co najmniej 1,5 

metra; 

7) Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora; 

8) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 

spożywane posiłki. 

4. Personel kuchenny  powinien ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami  

5.  Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Godziny 

spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje 



informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy 

przekazują tę informację uczniom. 

6. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowie 

zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych. 

7. Posiłki dzieci odbierają z zachowaniem odległości 1,5 metra. 

8. W pomieszczeniu, w którym odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie 

jak: cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce). Uczeń w razie potrzeby 

prosi osobę z obsługi o wydanie niezbędnego przedmiotu. 

9. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony 

pracownik/pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, 

oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje 

dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej 

dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego 

przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji 

pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

 

 

 

 

Załącznik 10 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 
 

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.  

1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty 

sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu. 

2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały 

dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a 

których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z 

sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w 

miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.  

3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy: 

1) wymyć, wyczyścić: 



a) każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię 

należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać 

etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po umyciu każdej zabawki i pomocy 

dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę/szmatkę.  

b) należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej 

szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 

powierzchnie. 

                    lub 

2)  zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci 

będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na 

etykiecie produktu.    

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy 

wysuszyć na wolnym powietrzu, aby unikąc wdychania oparów. 

5. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi 

ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich 

uszkodzenia. 

6. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali 

należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą 

wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie. 

7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego 

celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy 

dezynfekcji. 

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

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 11 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane 

 

 

Załącznik 12 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, 

innych  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 



Załącznik 13 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 

Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

    

 

 

 

Załącznik 14 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedura przebywania osób obcych na terenie szkoły 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub 

Rodzicem/Prawnym Opiekunem/Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest 

osobą obcą.  

2. Osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego, ważnego powodu. 

Zasadność wizyty zostanie ustalona po uzgodnieniu telefonicznym na linii portiernia – 

sekretariat. 

3. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam 

pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko 

nr telefonu kontaktowego oraz wskazać pracownikowi szkoły cel swojej wizyty. 

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe. 

5. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

6. Osoba obca przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 



7. Bezpośredni kontakt z osobami obcymi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

8. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z taką osobą, pracownik szkoły 

powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do 

stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby obce nie mogą mieć 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

9. Po każdym kontakcie z osobami obcymi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania 

twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

Załącznik 15 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 

w okresie pandemii COVID-19 

 

1. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19.  

2. Uczeń przed lekcją wychowania fizycznego i po niej zobowiązany jest dokładnie umyć 

ręce wodą z mydłem przez (co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID 

instrukcji) lub zdezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. O ile tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne lekcje wychowania fizycznego odbywać 

się będą na zewnątrz. 

4. W sali gimnastycznej na lekcji może przebywać maksymalnie 35 osób, co zapewni 

minimalną przestrzeń 4 m2 dla każdego ucznia oraz nauczyciela prowadzącego lekcje. 

Uczniowie niećwiczący siedzą na ławeczkach gimnastycznych z zachowaniem dystansu. 

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i 

zastąpić je innymi umożliwiającymi zachowanie dystansu. 

6. Sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas lekcji należy po zajęciach 

czyścić lub dezynfekować. Jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt należy zabezpieczyć, a z 

używania przyborów zrezygnować. 

7. Należy wietrzyć salę gimnastyczna co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Podłoga w sali gimnastycznej powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej. 

9. Ustala się zasady korzystania z szatni z możliwością zachowania bezpiecznego dystansu 

między osobami w niej przebywającymi. 

 



Załącznik 16 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1. 

z dnia 28.01 2020 r 
 

Zmiany w Regulaminie świetlicy szkolnej 

 

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19. 

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 

wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19. 

2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed 

przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb. 

3. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie 

szkoły na świeżym powietrzu. 

4. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki 

dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności 

dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod 

nadzorem nauczyciela świetlicy. 

5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu 

uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z 

Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

6. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia 

się. 

7. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie 

z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

8. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

jest: telefon, e-mail, e-dziennik. 

9. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w 

którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą 

przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły. 

Zmiany w Regulaminie biblioteki szkolnej 

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19. 

1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 

wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19. 

2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż co godzinę. 

4. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między 

regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają 



u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, 

nauczycielowi. 

5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym 

pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach 

odkładają książki na półki.  

6. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie 

korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę. 

7. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce 

do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami. 

8. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie 

z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

9. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły. 

 

 

 


