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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 

w okresie pandemii COVID-19 

Pszczyna, 10 czerwca 2020 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wprowadza się Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 

w Pszczynie oraz rodziców/opiekunów dzieci oraz dzieci uczęszczających do tej placówki. 

a) Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19, zgodnie 

z wytycznymi GIS, MEN i MZ 

2. Procedury mają na celu określić działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, przy 

czym należy przyjąć, że w aktualnym stanie medycyny nie istnieje możliwość pełnego 

wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na 

przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany złożyć oświadczenie zawarte we 

wniosku  stanowiącym załącznik nr 1. 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1  

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce 

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków 

do dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa. 

4. Planuje organizację pracy oddziałów szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie 

informacji od rodziców o liczbie dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach w szkole 

w czasie pandemii. Ustala harmonogram pracy. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka.  

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika: sala nr 121. 
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7. Wyposaża pomieszczenie izolatki w podstawowy zestaw ochronny, w skład którego 

wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 półmaski, co najmniej 10 par rękawiczek. 

8. Zapewnia potrzebne środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne 

dezynfekcyjne.  

9. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 

a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje 

z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, stanowiące załącznik nr 2, zaś 

przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 3. 

10. Zachowuje zasady higieny, tj. przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki oraz 

w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce.  

11. Zapewnia w niezbędnym zakresie instrukcję jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, 

stanowiące załącznik nr 4. 

12. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw oraz sprzętów na boisku 

szkolnym, z których będą korzystać dzieci. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i, w razie potrzeby, pomiaru 

temperatury. 

2. W przypadku podejrzenia możliwością zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączka) pracownik pozostaje w domu i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki oraz postępuje zgodnie z przewidzianymi procedurami sanitarnymi.  

3. Przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy każdy pracownik nie 

rzadziej niż raz na godzinę  odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej 

załącznik nr 3. 

4. Pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w odpowiedni strój na czas pracy, który 

po skończonej pracy zdejmują i dezynfekują. 

5. Pracownicy nie powinni przemieszczać się bez wyraźnej potrzeby po placówce. 

6. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu: 

1) Pełniący dyżur w placówce w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 

a) Prowadzą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odpowiednio do pensum nauczyciela. 
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b) Pomagają uczniom w nauce, w szczególności w miarę możliwości odrabianiu lekcji 

zadanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym zakładce Zadania domowe. 

c) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady sanitarne obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 

poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. 

d) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik 

nr 2. 

e) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły 

ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw lub 

z boiska. 

f) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy 

jednej zabawce na placu zabaw. 

g) Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę, 

w miarę możliwości, przy otwartych oknach lub na świeżym powietrzu. 

h) Nauczyciele nie wychodzą z dziećmi poza teren placówki. 

i) Dla uczniów klas 1 – 3 organizują przerwy, w innym czasie dla różnych grup. 

Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczyciela. 

2. Pełniący dyżur w placówce w postaci konsultacji: 

1) Nie przemieszczają się bez potrzeby po placówce. 

2) Wyjaśniają uczniom jakie zasady panują i dlaczego. 

3) Zachowują dystans pomiędzy uczniami i dbają, aby uczniowie zachowywali go 

pomiędzy sobą. 

3. Pełniący dyżur poza placówką: 

1) Wykonują pracę zdalną zgodnie wprowadzenia Regulaminu kształcenia zdalnego. 

2) W godzinach pracy placówki pozostają w kontakcie telefonicznym z dyrektorem, 

aby w razie potrzeby włączyć się w niezbędne działania. 

8. Personel obsługowy: 

1) Personel obsługowy pracuje zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem. 

2) Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak 

np. pluszowe zabawki, dywany, piłki, skakanki. 

3) Wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

4) Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 
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5) Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.  

6) Konserwator lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora regularnie czyści sprzęt 

na szkolnym placu zabaw z użyciem detergentu lub go dezynfekuje (po powrocie każdej 

grupy do budynku). 

7) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia w placówce zakażenia koronawirusem: 

a) Pracownik wyznaczony przez dyrektora czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, 

u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem 

b) Pracownik wyznaczony przez dyrektora czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją 

pomieszczenia izolatki w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem. 

 

§3 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice: 

1) Zapoznają się z procedurami opracowanymi dla placówki na czas zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i podpisują stosowny wniosek wraz 

z oświadczeniami (załącznik nr 1).   

2) Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka. 

3) Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

4) Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko (dziecko bez objawów 

chorobowych).  

5) Nie wchodzą na teren placówki (mogą przebywać tylko w wiatrołapie). 

6) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest 

do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia 

dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

7) Rodzice  zapewniają dziecku  indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i ze szkoły 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

8) Zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury przed przyprowadzeniem dziecka 

do szkoły. 
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9) Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do szkoły zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów i uniemożliwiają mu przynoszenie ich do placówki. 

10) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i 

ust. 

11) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

12) Zapewniają możliwość stałego kontaktu w czasie pobytu dziecka w placówce. 

 

§ 4 

PRACA PLACÓWKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Drzwi do placówki są zamknięte w godzinach jej pracy. Wejścia do placówki sygnalizuje 

się dzwonkiem przy wejściu do szkoły.  

2. Ograniczenie liczebności grup i zasady panujące w grupach: 

1) Zajęcia opiekuńcze w okresie podwyższonego reżimu organizowane są dla dzieci 

rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu. 

2) Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 

ograniczona do 16 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. 

wynosi 3 m2). 

3) Dana grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w jednej wyznaczonej sali, nie 

przemieszcza się po budynku. 

4) Obecność dziecka w szkole (klasy 1 – 3) rodzic/opiekun jest zobowiązany 

zadeklarować poprzez wiadomość przekazaną dyrekcji szkoły poprzez formularz 

elektroniczny i złożenie wniosku o udział w zajęciach i przekazanie go do sekretariatu szkoły.  

5) W przypadku dzieci szkolnych w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów 

powinny wynosić min. 1,5 m. 

6) Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki: 

1) Rodzic odprowadza dziecko do drzwi szkoły, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie 

zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 

placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry. 

2) Dzieci przyprowadzane są w zadeklarowanym przez rodziców czasie. 
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3) W momencie podejrzenia, że dziecko nie jest zdrowe, higienistka lub pracownik szkoły 

może  dokonać pomiaru temperatury dziecka. 

4) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki chorobowe, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki.  

4. Odbieranie dzieci ze szkoły: 

1) Dzieci odbierane są w zadeklarowanym przez rodziców czasie. 

2) Odbiór dziecka rodzic sygnalizuje  dzwonkiem przy drzwiach wejściowych do szkoły). 

3) Pracownik szkoły odprowadza dziecko do drzwi wejściowych i przekazuje rodzicowi. 

 

§ 5 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączkę): 

1) Pracownik wyznaczony przez dyrektora bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. 

izolatorium – wyznaczonego w sali 121.  

2) Pracownika tego bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, 

półmaskę i rękawiczki. Pozostaje on z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3) Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999, 512-370-717 lub 517- 497- 829.  

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, 

kaszel, gorączkę): 

1) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: 

gabinet medycyny szkolnej 

2) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się 

w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

3) Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze 

czynności określone prawem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez 

dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 


