
 

Zarządzenie nr 30/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu 

z dnia 31 sierpnia 2020r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów 

 i pracowników placówki przed Covid-19  

 

 

        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie 

stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem 

się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki do 

zarządzenia.  

 

§ 2. 

    Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z 

Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania. Potwierdzenie zapoznania się z 

Procedurami pracownicy złożą na liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. 

     Wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2020r. godz. 12.00 szkolenie pracownikom 

pedagogicznym Szkoły i pracownikom administracyjno-obsługowym z zasad postępowania 

zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.   

 

§ 4. 

     Do dnia 1 września 2020r. z sal lekcyjnych muszą zostać usunięte lub zabezpieczone w 

inny sposób uniemożliwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, których nie da się umyć, 

uprać lub zdezynfekować. Zadanie to wykonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

salą. Miejsce przechowywania przedmiotów ustala się z kierownikiem gospodarczym.  

 

§ 5. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         ............................................... 
Dyrektor 

 



Procedury szczegółowe – Załącznik 1do Zarządzenia Dyrektora nr 30/2020 z dnia 31 

sierpnia  2020 r.  

 

 

Procedura wchodzenia do szkoły,  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. Wchodzenie do szkoły, przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoly może przyjść dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, 

kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły samodzielnie, rodzice uczniów klas 

pierwszych, po spełnieniu wszystkich kryteriów epidemicznych, mogą wejść do 

budynku z dzieckiem w pierwszym tygodniu nauki.  

3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Uczniowie 

klas pierwszych mogą być przyprowadzani wyłącznie przez osoby zdrowe. Ubrania z 

poprzedniego dnia muszą być uprane i zdezynfekowane w domu. 

4. Nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników 

przebywa na kwarantannie. 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, przypisanym do gabinetu, w 

którym odbywają się zajęcia. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły nie 

wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Tym samym wyjściem uczniowie 

opuszczają szkołę. 

6. Przed wejściem do budynku badana jest temperatura ciała. Każda osoba wchodząca 

na teren szkoły musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos (przyłbice). 

Uczeń zdejmuje maseczkę (przyłbicę) po wejściu do wyznaczonego gabinetu, w 

którym odbywają się zajęcia. 

7. W przypadku stwierdzenia u ucznia podwyższonej temperatury ciała (pow. 37.5 st. C) 

pomiar jest powtórnie wykonywany po upływie ok 3 minut. W przypadku powtórzenia 

wyniku uczeń nie jest wpuszczany do szkoły, oczekuje na odebranie przez rodzica w 

wyznaczonym miejscu.  

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

placówki jedynie do miejsca przebywania dziecka z zachowaniem zasady - jeden 

rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic i 

dziecko muszą posiadać maseczkę (przyłbicę) zakrywającą usta i nos.  

9. Każda osoba przy wejściu do szkoły jest zobowiązana do skorzystania z płynu 

dezynfekcyjnego. 

10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

11. Uczeń do szkoły przynosi przybory szkolne 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. 

12. Uczeń korzysta ze swojej szafki tylko przed rozpoczęciem zajęć i po zakończonych 



zajęciach.  

13.  Uczeń bezzwłocznie po wejściu do szkoły chowa do swojej szafki kurtkę lub inne 

okrycia wierzchnie. 

14. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje niezbędna potrzeba. 

Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem – jest to zalecana 

forma kontaktu ze szkołą.  

 

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

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły (dot. uczniów klas pierwszych w pierwszym 

tygodniu nauki, uczniów przebywający na świetlicy oraz sytuacji nagłych) musi być 

wyposażony w maseczkę (przyłbicę) zasłaniającą nos i usta, musi zdezynfekować 

ręce oraz poddać się badaniu temperatury ciała.  

2. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem opuszcza teren placówki 

wyznaczonym wyjściem.  

 

3. Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szafki i do wyznaczonego wyjścia w 

celu opuszczenia szkoły. Do momentu opuszczenia szkoły uczeń ma założoną 

maseczkę (przyłbicę) zakrywającą nos i usta.  

 

 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy 

warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca 

świetlicy ma obowiązek zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek.  

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

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

dnia minimum w półgodzinnych odstępach czasowych. 

4. Oddziały klasowe przebywają w przypisanych gabinetach, w których odbywają się zajęcia. 

5. Podczas przerw uczniowie poruszają się po korytarzach jedynie w wyznaczonych 

strefach, na zewnątrz budynku wychodzą wyznaczonymi wyjściami.  

6. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ustalają przerwy w taki sposób, by nie kolidowały z 

przerwami klas starszych. 

7. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem  do sali, 

przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie z przerwy. 

8. 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 

nauczyciel przedmiotu. 

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

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 



10. Podczas zajęć uczniowie korzystają 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 pomoce i przybory szkolne uczeń 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. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) nauczyciel powiadamia sekretariat szkoły, 

wyznaczony pracownik odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów oraz pracowników sanepidu. O dalszych czynnościach 

decyduje sanepid.  

13. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

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

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

15. Podczas funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID do świetlicy szkolnej 

zapisywane będą tylko dzieci, których oboje rodziców pracują. 

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na  boiska szkolne  

 

1. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  

korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i 

dystansu społecznego. 

2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel 

przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujący w szkole Regulamin korzystania  

z boiska i placu zabaw. 

3. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane 

przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

4. W szatni wychowania fizycznego, w przypadku różnych oddziałów klasowych, 

uczniowie używają maseczek ochronnych, przebierają się w odpowiedniej  odległości 

od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra. 

5. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są 

dezynfekowane zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Następna grupa 

uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach 

dezynfekcji.   

 

 

Procedura pobytu grupy na korytarzu, boisku szkolnym podczas przerw 

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego boiska 

sportowego przy zachowaniu następujących zasad:   



1. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym, placu apelowym lub 

patio – w strefie przypisanej do gabinetu, w którym odbywają się zajęcia. 

2. Zalecane jest, by uczniowie spędzali czas w towarzystwie koleżanek/kolegów z klasy.  

3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

4. Na korytarzach zaleca się ograniczenie przemieszczania się uczniów między piętrami 

i wyznaczonymi strefami.  

5. Na placu zabaw i boisku sportowym, patio dzieci mogą przebywać bez maseczek 

ochronnych.  

6. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla 

niej strefie. 

7. Podczas pobytu na placu zabaw i 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. 

8. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku 

przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje w razie 

konieczności. 

10. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym, zakładają maseczki 

(przyłbice). 

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  
 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to jest 

zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do 

dezynfekcji rąk. 

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

duszność) niezwłocznie korzysta z dostępnych mu środków ochrony (maseczka, 

przyłbica, rękawiczki). 

3. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 

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

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

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

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Nauczyciel otwiera okno, wietrzy pomieszczenie. 

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

w stroju ochronnym (fartuch, maseczka/przyłbica, rękawiczki) zajmie się uczniem do 

przyjazdu rodziców. 

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

nazwisko, obserwowane objawy). Osoba, która opiekuje się dzieckiem w izolatce 

wypełnia rejestr Kartę ucznia według wzoru załączonego do procedur. 



8. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje rodziców ucznia oraz sanepid, który decyduje 

o kolejnych podejmowanych krokach.  

9. Nauczyciel, który przekazał dziecko do izolatki, dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, 

aby umyły, zdezynfekowały ręce 

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

i dokładnie wietrzona. 

11. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

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 korzysta z dostępnych mu środków ochrony. (maseczka, 

przyłbica, rękawiczki) 

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, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno, wietrzy pomieszczenie. 

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 poleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

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

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

10.  Dyrektor, natychmiast powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno -

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych poleceń i instrukcji. 

11. Miejsca, w których mogła przebywać osoba zarażona, należy poddać gruntownej 

dezynfekcji. 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Miliczu 

 

 

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

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub w wyjątkowych 

sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

nauczyciela i umówieniu się na rozmowę bezpośrednią. W bezpośrednim kontakcie 

rodzic oraz nauczyciel mają obowiązek posiadać maseczkę na usta i nos (przyłbicę) 

oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.  

2. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 



dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed dyżurką szkoły, zgłasza  woźnej 

spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko 

nauczyciela. Woźna  dane wpisuje do Księgi wejść do szkoły. 

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

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

4. Możliwy jest kontakt w sytuacjach pilnych z sekretariatem szkoły pod nr telefonu: 

713840183  

5. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki  (godz. 7.00- 

15.30) 

6.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do 

kontaktu i aktualizowania go w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. 

Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku roku szkolnego wychowawca klasy, 

a w razie ich zmiany w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie podać nowy numer 

wychowawcy klasy.  

7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych u ucznia w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły, rodzic 

zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o 

konieczności niezwłocznego odbioru ucznia ze szkoły.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się 

poprzez e-dziennik oraz znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych 
 

1. Dezynfekcja pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę przeciwdziałania 

temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. 

Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.  W okresie epidemii COVID-19 zaleca się 

takie organizowanie zajęć, by uczniowie w jak największym stopniu korzystali z 

indywidualnych pomocy dydaktycznych lub pomocy dydaktycznych, które nie 

wymagają bezpośredniego kontaktu (rzutniki, projektory, tablice multimedialne, 

odtwarzacze itp.)   

2. W czasie epidemii pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) 

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

3. W czasie epidemii w salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty 

niepodlegające dezynfekcji.  

4. Pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku uczniów należy z należytą 

starannością umyć i zdezynfekować odpowiednim środkiem z uwzględnieniem 

materiałów, z jakich zostały wykonane, oraz stosownych zaleceń producenta środka 

do mycia i dezynfekcji.  

5. Osoby czyszczące i dezynfekujące 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.  



                     . 

 
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

 

1. Każdą pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy 

przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz 

bakterie. Po umyciu każdej pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać 

gąbkę/szmatkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca  

 

 

 

Etap 2: dezynfekcja 

 

1. Przed dezynfekcją każda pomoc dydaktyczna powinna zostać umyta — 

dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa higienicznego.  Pomoce dydaktyczne powinny być dezynfekowane: 

zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych pomocy dydaktycznych 

 

Pomoce plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą pomocy dydaktycznych są te wykonane z 

plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. 

Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że pomoc 

została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką 

nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. 

 

Pomoce dydaktyczne materiałowe 

 

W czasie epidemii COVID wszystkie pomoce materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 

możliwości skutecznej dezynfekcji 

 

 

Pomoce dydaktyczne elektroniczne 

Pomoce dydaktyczne elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem wody. Ich 

czyszczenie polega na dokładnym przetarciu ściereczką nasączoną środkiem 

dezynfekującym.  

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek) 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

 

Kredki, książki, materiały plastyczne 



W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych 

do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w 

indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

  

 

 

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 zbierane 

są do specjalnego, oznaczonego pojemnika.  

 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej 

 

 

1. Uczniowie przechodzą do sali informatycznej z przypisanej sali dydaktycznej po 

dzwonku na lekcję pod okiem nauczyciela, z którym mają zajęcia. Uczniowie 

wyposażeni są w maseczki (przyłbice). 

2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

3. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej 

potrzeby.  

4. Przed przerwą nauczyciel odprowadza uczniów do przypisanej sali dydaktycznej.  

5. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego/ chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.  

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

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych,   

 specjalistycznych, kółkach zainteresowań, zajęć projektowych.  

 

 

1. Prowadzący zajęcia  wietrzą salę przed zajęciami.  

2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce. 

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



po sali bez koniecznej potrzeby.  

4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie 

się uczniów. 

5. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

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

7. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej  
 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.  

2. W gabinecie może jednocześnie przebywać pielęgniarka, osoba korzystająca z pomocy 

medycznej i w uzasadnionych wypadkach inne osoby osób z zachowaniem dystansu 

społecznego – 1,5 metra.  

3. Pielęgniarka wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.  

4. Pielęgniarka udzielając pomocy uczniom lub nauczycielom, pracuje w jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych, które utylizuje zgodnie z procedurami.  

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.  

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) 

przez personel sprzątający, a następnie wietrzony. 

7. Pielęgniarka wspomaga funkcjonowanie na terenie szkoły izolatorium.  

7. W sytuacjach szczególnych mają zastosowanie wytyczne MCM w Miliczu, GIS, MZ.  

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 

 oraz na innych zajęciach sportowych 

 

 
1. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 

odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.  

2.  W szatni wychowania fizycznego, w przypadku różnych oddziałów klasowych, 

uczniowie używają maseczek ochronnych, przebierają się w odpowiedniej  odległości 

od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra. 

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. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna).  

6. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  

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 muszą być usunięte.  



9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć nauczyciele 

myją i dezynfekują po zajęciach.  

 

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej 

 

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

2. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż co godzinę.  

5. Przed wejściem do biblioteki uczniowie powinni odpowiednio zdezynfekować ręce.  

6. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą samodzielnie wyszukiwać 

materiałów z księgozbioru biblioteki. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika 

biblioteki, który wyszukuje odpowiednie pozycje i przekazuje do wypożyczenia.  

7. W okresie epidemii w czytelni może przebywać maksymalnie 10 osób.  

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

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

księgozbioru.  

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

z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.  

10. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie oczekujący na wypożyczenie materiałów 

zachowywali odpowiedni dystans między sobą (1,5 m).  

11. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z 

Procedurą postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zakażenia wirusem COVID-19.  

 

Korzystanie pracowników z przestrzeni wspólnej 

 

1. W każdym pomieszczeniu socjalnym, w którym występują punkty czerpania wody, tj.: 

łazienka i kuchnia, umieszczono instrukcję mycia rąk.  

2. W pokoju socjalnym jednocześnie mogą przebywać 2 osoby.  

3. Należy ograniczyć czas przebywania w pomieszczeniach socjalnych do minimum, 

żeby nie blokować dostępu innym pracownikom. 

 

 

Prace porządkowe i dezynfekcja 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonania prac porządkowych pracownik zakłada rękawice 

do tego przeznaczone. 

2. Wyznaczeni pracownicy (oraz pracownicy firmy sprzątającej szkołę) sprzątają 

łazienki, sale oraz przyznany rewir, używając wody z detergentem lub środki 

dezynfekcyjne. 

3. Pracownik, pracownicy firmy sprzątającej szkołę, nauczyciel prowadzący zajęcia 

zapisuje na kartach prac porządkowych umieszczonych w salach, łazienkach, w 

innych pomieszczeniach godzinę wykonania prac porządkowych. 

4. Dodatkowo po wykonaniu prac porządkowych pracownik, pracownicy firmy 

sprzątającej szkołę, nauczyciel dezynfekuje następujące powierzchnie: klamki, 



przyciski, klawiatury, włączniki światła, blaty stołów, szafki, toalety, poręcze w 

toaletach, baterie. 

5. Wykonanie czynności dezynfekcji należy zapisać w karcie czynności porządkowych. 

6. Kierownik gospodarczy w odniesieniu do pracowników szkoły wydaje środki 

czystości, ochrony osobistej i dezynfekcyjne oraz monitoruje ich zużycie. 

 

Obowiązki dyrektora placówki 

1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 

wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

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

dziecka lub pracownika.  

5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:  

1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek 

jednorazowych. 

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice 

lub maseczki oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni). 

7. Udostępnia pracownikom środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni. 

8. Zapewnia przy wejściu do szkoły dozownik z płynem  do dezynfekcji rąk. 

9. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do ciepłej wody i mydła.  

Obowiązki pracowników 

 
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest 

zobowiązany do ich stosowania. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami 

grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń. 

3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły i w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Pracownicy zachowują dystans między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący 1,5 m.  

5. Pracownicy porządkują swoje miejsce pracy, systematycznie dezynfekują sprzęt 

techniczny, blaty, stoły itd. z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

przewidzianych w przepisach bhp. 

6. Konserwator codziennie opróżnia kosze wewnątrz i na zewnątrz budynku i pilnuje, żeby 

wokół nich panował ład – zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do odpadów 

zmieszanych. 

7.  Każdy pracownik korzysta w pracy z środków ochrony indywidualnej i w razie ich 

zużycia zobowiązany jest poinformować kierownika gospodarczego. 

 
Obowiązki rodziców 

1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 



1) zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii przed decyzją o 

przyprowadzeniu dziecka do szkoły; 

2) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji; 

3) zapewnienie dziecku indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły; 

4) zabezpieczenie dziecku 3 maseczek ( w tym jedna zostaje w szafce). 

5) przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych; 

6) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,  

a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostawienie w domu. 

7) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa  

i ust. 

8) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania; 

9) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego; 

10) niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły 

jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

 

 

Karta Ucznia 

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH 

WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

 

 

KARTA PRAC PORZĄDKOWYCH 

L.p  Data  godzina Pomieszczenie  Czytelny podpis pracownika, który 
przeprowadził kontrolę  

Uwagi  

      

      

      

      

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 

 

L.p.  Data  godzina Pomieszczenie  Czytelny podpis pracownika, który 
przeprowadził kontrolę  

Uwagi  

      

      

      

      

 


