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Załącznik do Zarządzenia nr 8/2020-2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu 

z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
w sprawie wprowadzenia  

„Wewnętrznej procedury zapewnienia bezpieczeństwa”. 
 
 
 
 

  

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WIKTORA KAJI W BIAŁOŚLIWIU 

(od 1 września 2021 r.) 

 

CEL WDRAŻANYCH PROCEDUR 

 

1. Zapewnienie w szkole bezpiecznych warunków uczniom oraz pracownikom. 

2. Uniknięcie zakażenia uczniów oraz pracowników przez osoby z zewnątrz - rodzice, 

dostawcy, petenci. 

3. Zmniejszenie i ograniczenie do możliwego minimum liczby kontaktów na terenie szkoły, 

celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą mogły podlegać potencjalnej 

kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

4. Informowanie uczniów, pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19. 

 

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII  

 

1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach - zależnie od sytuacji epidemiologicznej występującej 

na danym terenie (określone ognisko zakażenia), dopuszcza się w szkole poniżej wskazane 

warianty kształcenia: 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia  

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wówczas wytyczne GIS, MZ i MEN 

dla szkół i placówek oświatowych oraz wewnętrzne procedury.  
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W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. 

Wówczas dopuszczalne są dwa pozostałe warianty kształcenia: B i C.   

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)  

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć 

i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Powyższe zależy od sytuacji epidemicznej na 

danym terenie, w danej szkole czy placówce (ognisko zakażenia). Decyzję podejmie 

dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, można – z uwagi na 

konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, za pomocą maila, ustnie 

lub telefonicznie (w ostatnich przypadkach treść zgody należy utrwalić w formie notatki 

służbowej lub protokołu).  

Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na 

określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

Konieczna w tym przypadku jest zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

2. W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem, 

zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony 

od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel. 

3. W przypadku gdy funkcjonowanie szkoły zostało w całości lub w części ograniczone 

zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe oraz wewnętrznymi procedurami. 

4. W przypadku, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie muszą  poddać 

się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej 

jest jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej 

szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Decyzja 

przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem 

indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na podstawie 
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przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji 

zajęć szkolnych. 

5. Informacja o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – 

w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, 

placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. 

Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

6. Pomimo wprowadzenia wariantów kształcenia Minister Edukacji i Nauki może  ograniczyć 

zajęcia w szkołach na terenie kraju na podstawie odrębnych aktów prawnych. 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko pracownicy zdrowi bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pracownik ma obowiązek 

powiadomić pracodawcę o występujących u niego objawach chorobowych. 

3. Uczniowie (szczególnie klas I-III) mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi) bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie przyprowadzają/odbierają uczniów wyłącznie do wskazanych drzwi 

wejściowych do obiektu. Opiekunowie nie wchodzą na korytarze szkolne i do sal gdzie 

odbywają się zajęcia. Do sali lekcyjnej i z sali uczeń odprowadzany jest przez wyznaczonego 

pracownika szkoły. 

5. Podczas przyprowadzania/odbierania uczniów opiekunowie mają obowiązek zachować 

dystans min. 1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem. 

6. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz (petentów) do niezbędnego 

minimum i wyznaczonych obszarów (tylko dostęp do sekretariatu). Zaleca się jednak 

kontakt zdalny za pośrednictwem telefonu, poczty informatycznej itp. 
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7. Wszystkie osoby z zewnątrz (petenci) wchodzą do szkoły wyłącznie głównym wejściem „A” 

od strony ulicy, po otworzeniu drzwi za pomocą systemu videodomofonu. Do szkoły może 

wejść tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

8. Wszystkie osoby z zewnątrz (petenci) obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona 

maseczką nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu min. 1,5 m. 

9. Bezpośredni kontakt z uczniami mają wyłącznie nauczyciele bez objawów chorobowych - 

prowadzący w danym oddziale zajęcia dydaktyczne lub sprawujący opiekę. 

10. Pracownicy administracji i obsługi mają kontakt z uczniami wyłącznie na zasadach 

związanych z wykonywaniem swoich funkcji pracowniczych oraz zapewniających wymogi 

bezpieczeństwa (np.: dokonywanie dezynfekcji, sprzątanie, wydawanie obiadów, 

sekretariat). Kontakt ograniczony jest do minimum potrzeb, przy zachowaniu właściwego 

dystansu odległości. 

11. Wszystkim wchodzącym do budynku umożliwia się obowiązkowe skorzystanie z dezynfekcji 

rąk (dyspenser lub pojemnik-dozownik ze środkiem dezynfekującym). 

12. Uczniów oraz pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 

(szczególnie po przyjściu do szkoły), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia stosuje się 

system telefoniczny oraz dziennika elektronicznego. 

14. W okresie epidemii – do odwołania - nie organizuje się żadnych ogólnoszkolnych spotkań, 

apeli i akademii, w których równocześnie uczestniczy cała społeczność szkolna. 

Dopuszczalne jest – do odwołania - organizowanie spotkań z rodzicami (wywiadówek lub 

dyżurów nauczycielskich) wyłącznie z podziałem organizacyjnym umożliwiającym 

zachowanie dystansu. Nie organizuje się – do odwołania - wycieczek szkolnych, za 

wyjątkiem form realizowanych w ramach edukacyjnych projektów i programów  

zewnętrznych w ramach których otrzymano dedykowane dofinansowanie. 

15. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko we własne maseczki ochronne w przestrzeni 

publicznej (droga do/ze szkoły) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.  

16. Uczeń na terenie szkoły, w przypadkach gdzie nie ma możliwości zachowania właściwego 

dystansu (np. grupowe: wchodzenie/wychodzenie do szkoły, przemieszczanie się na 

korytarzu do różnych przestrzeni szkolnych – szatnia, stołówka, biblioteka, boisko), ma 

obowiązek zakrycia nosa i ust własną maseczką.   
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17. Nie ma obowiązku zakrycia nosa i ust maseczką podczas prowadzonych zajęć 

dydaktycznych w sali lekcyjnej oraz na boisku podczas przerwy. 

18. W przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

ich funkcjonowania w szkole ustala się indywidualnie każdorazowo z rodzicem. 

19. Środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników w czasie świadczenia pracy 

(maseczki, płyn dezynfekujący, jednorazowe rękawiczki ochronne) zapewnia pracodawca.  

20. Nauczyciel w czasie prowadzenia czynności pracowniczych i służbowych ma założoną  

maseczkę. 

21. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom możliwość korzystania z płynów 

dezynfekcyjnych, mydła i ciepłej wody. 

 

 

REJONIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W OBIEKCIE ORAZ WCHODZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

1. W celu ograniczenia kontaktów pomiędzy uczniami z poszczególnych oddziałów klasowych 

wprowadza się rejonizację obiektu pod względem przebywania uczniów i prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. 

2. Wszystkie zajęcia lekcyjne danej klasy są prowadzone, zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć, w tej samej sali lekcyjnej. Pomiędzy salami lekcyjnymi przechodzą tylko nauczyciele 

prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym. 

3. Uczniowie zostają przydzieleni do następujących rejonów szkoły: 

a) uczniowie klas I-III przebywają w salach lekcyjnych zlokalizowanych przy wspólnym 

korytarzu na parterze obiektu A (sale: 9, 10, 11, 12, 13, 14), 

b) uczniowie klas IV-VII przebywają w salach lekcyjnych zlokalizowanych przy wspólnych 

korytarzach w części piwnicznej oraz na I i II piętrze obiektu A (sale: 05, 110, 111, 118, 

119, 207, 210), 

c)  uczniowie klas VII-VIII przebywają w salach lekcyjnych zlokalizowanych w części 

obiektu B (dawne gimnazjum) przy wspólnych korytarzach na parterze i I piętrze 

obiektu (sale: 1, 4, 3, 5, 6, 7, 9). 

4. Przydziału sal lekcyjnych dokonuje się według poniższego wskazania: 
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Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy VII-VIII 

Budynek A Budynek A Budynek B (gimn.) 

I a 12 IV a 110 VII c 4 

I b 10 IV b 118 VII d 1 

II a 14 V a 119 VIII a 6 

II b 9 V b 111 VIII b 9 

III a 11 VI a 05 VIII c 7 

III b 13 VII a 207 VIII d 3 

- - VII b 210 VIII e 5 

 

5. Wchodzenie i wychodzenie do/ze szkoły odbywa się według poniższego wskazania: 

a) uczniowie klas I-III wchodzą/wychodzą do szkoły wejściem „C” przy sali gimnastycznej 

od strony dziedzińca, 

b) uczniowie klas IV-VII wchodzą/wychodzą do szkoły wejściem „A” od strony ulicy, 

c) uczniowie klas VII-VIII wchodzą/wychodzą do szkoły wejściem „B” od strony wjazdu na 

boisko szkolne. 

6. Wyłącznie uczniowie dowożeni/odwożeni zorganizowanym środkiem transportu oraz 

określonym harmonogramem czasowym, w celu udania się do świetlicy i oczekiwania na 

rozpoczęcie zajęć lub odwóz, wchodzą/wychodzą do szkoły wejściem „A”. 

7. Uczniowie miejscowi wchodzą do szkoły, wskazanym wejściem, po otwarciu przez 

pracownika obsługi drzwi - nie wcześniej niż o godz. 7.45 

8. W czasie trwania zajęć lekcyjnych (od pierwszej do ostatniej lekcji) wszystkie drzwi 

wejściowe/wyjściowe do szkoły zostają zamykane i otwierane przez pracownika obsługi. 

 

PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE I WYCHODZENIE UCZNIÓW NA BOISKO SZKOLNE 

 

1. Przerwy śródlekcyjne, dla uczniów klas IV-VIII, odbywają się według poniżej ustalonego 

harmonogramu czasowego: 

08.45 – 08.55 

09.40 – 09.50 

10.35 – 10.45 

11.30 – 11.50 (przerwa obiadowa) 

12.35 – 12.55 (przerwa obiadowa) 

13.40 – 13.50 
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2. Przerwy śródlekcyjne, dla uczniów klas I-III, regulowane są przez wychowawców tych klas z 

zachowaniem wymogu, aby przerwa nie odbywała się w czasie przerwy uczniów klas IV-VIII. 

3. Wszystkie przerwy, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, uczniowie spędzają na 

świeżym powietrzu na boisku szkolnym. 

4. W razie złych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr itp.) uzasadnione jest 

pozostawienie uczniów w budynku szkolnym – w danej przydzielonej sali lekcyjnej. 

5. Wyjście na boisko szkolne w czasie przerw śródlekcyjnych odbywa się według poniższego 

wskazania: 

a) uczniowie klas I-III wychodzą/wchodzą, pod opieką wychowawcy, wyjściem/wejściem 

„C” przy sali gimnastycznej, 

b) uczniowie klas IV-VII wychodzą/wchodzą, pod opieką nauczycieli sprawujących dyżur, 

wejściem/wyjściem „D” bezpośrednio na dziedziniec szkolny, 

c) uczniowie klas VII-VIII wychodzą/wchodzą, pod opieką nauczycieli sprawujących dyżur, 

wyjściem/wejściem „B” od strony wjazdu na boisko szkolne. 

6. Podczas wychodzenia i wchodzenia należy mieć zasłonięty nos i usta własną maseczką. Po 

zakończonej przerwie należy wejść do przydzielonej sali lekcyjnej (nie zatrzymywać się na 

korytarzu). 

7. Uczniowie przebywają w czasie przerwy na boisku w określonym rejonie (sektorze) według 

wskazania: 

a) uczniowie klasa I-III obszar całego boiska (pod nieobecność uczniów klas IV-VIII), 

b) uczniowie klas IV-VII wytyczony taśmą obszar A (część utwardzona i nieutwardzona 

boiska) 

c) uczniowie klas VII-VIII wytyczony taśmą obszar B (część nieutwardzona boiska). 

8. W czasie przerwy śródlekcyjnej opiekę sprawują nauczyciele zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów. Dyżurujący nauczyciel, w razie potrzeby, zwraca uczniom 

uwagę w zakresie potrzeby zachowania właściwego odstępu. 

9. Z użytkowania wyłączony zostaje plac zabaw (drabinki z pomostami w tylnej części boiska). 

Wejścia na w/w przedmiot zabawy oznakowany jest taśmą, a dyżurujący nauczyciel ma 

obowiązek wyegzekwowania od uczniów niekorzystania z obiektu. 

10. W czasie przerwy śródlekcyjnej na boisko nie wjeżdżają żadne pojazdy (np. dostawa 

towaru, odbiór odpadów itp.), a brama wjazdowa jest zamknięta na kłódkę.  
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11. W czasie przerwy śródlekcyjnej uczniowie mają zakaz wychodzenia poza teren boiska 

szkolnego oraz zobowiązani są do przestrzegania i wypełniania poleceń nauczyciela 

dyżurującego.  

 

UCZEŃ W SALI LEKCYJNEJ 

 

1. Wszystkie sale lekcyjne są przygotowane do przebywania w nich uczniów w taki sposób, 

aby zapewnić i umożliwić optymalne warunki bezpieczeństwa oraz dokonanie dezynfekcji.  

Wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować są usunięte (np.: dywany, firanki, serwetki, obrusy, zabawki pluszowe i 

inne). 

2. W każdej sali lekcyjnej, pod kontrolą nauczyciela, na jego biurku umieszcza się płyn do 

dezynfekcji rąk. 

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zachowuje się odległość 

między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów – co najmniej 1,5 m (lub pozostawia wolną 

ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela) oraz ogranicza się przemieszczanie 

się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

4. Sala lekcyjna jest codziennie sprzątana i dezynfekowana (każdorazowo po zakończeniu w 

sali zajęć danego oddziału klasowego). Dla każdej sali lekcyjnej prowadzona jest ewidencja 

dokonanych czynności czyszczących oraz dezynfekujących (kto dokonał i kiedy – data, 

godzina, podpis pracownika). 

5. Sala lekcyjna jest wietrzona po każdej lekcji - w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. Za czynność odpowiada nauczyciel kończący w danym momencie zajęcia, co 

potwierdza swoim podpisem na karcie ewidencyjnej. Po zakończeniu zajęć w danym dniu, 

w czasie sprzątania i dezynfekowania, salę wietrzy pracownik obsługi (sprzątaczki), 

potwierdzając daną czynność swoim podpisem na karcie ewidencji. 

6. Zasadne jest, aby uczeń w przydzielonej danej sali miał swoje stałe miejsce (ławka i krzesło) 

oraz nie zmieniał go co lekcję. 

7. Każdy uczeń przebywający w sali posiada wyłącznie własne podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i 

przybory. W/w przedmioty mogą znajdować się na ławce lub w tornistrze. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami i innymi przedmiotami między sobą. 
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8. Uczniowie po zakończonych w danym dniu zajęciach mogą swoje podręczniki oraz inne 

materiały pozostawić w sali lekcyjnej w taki sposób, aby umożliwić pracownikom obsługi 

dokonanie dezynfekcji. 

9. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (np.: zabawki). 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

SZAFKI UCZNIOWSKIE I SZATNIA 

 

1. Na czas epidemii – do odwołania - szafki szkolne uczniowskie zostają wyłączone z 

użytkowania (uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zbędnych rzeczy, a podręczniki i 

przybory mogą zostawić w przydzielonej sali lekcyjnej). 

2. Korzystanie z szatni szkolnej, w celu pozostawienia okrycia wierzchniego (kurtka, płaszcz, 

bluza) odbywa się zgodnie z poniższym wskazaniem: 

a) uczniowie klas I-III zostawiają swoje okrycie wierzchnie we wskazanym przez 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej miejscu, 

b) uczniowie klas IV-VII zostawiają swoje okrycie wierzchnie w szatni znajdującej się w 

budynku A (wyznaczone zostają co drugie boksy z przypisaniem dla danej klasy), 

c) uczniowie klas VII-VIII zostawiają swoje wierzchnie okrycie w szatni znajdującej się w 

budynku B (wyznaczone zostają określone fragmenty wieszaków ściennych  przypisane 

dla danej klasy). 

3. Z szatni szkolnych uczniowie korzystają przed i po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych. 

4. Przy wejściu do szatni zostaje umieszczony środek do dezynfekcji rąk. 

5. Po zakończeniu zajęć danego dnia szatnia szkolna jest codziennie sprzątana i 

dezynfekowana. Dla każdej szatni prowadzona jest ewidencja dokonanych czynności 

czyszczących oraz dezynfekujących (kto dokonał i kiedy – data, godzina, podpis 

pracownika). 
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REALIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ORAZ INNYCH FORM PRACY Z UCZNIEM 

 

1. Zajęcia lekcyjne, prowadzone przez nauczycieli bezpośrednio z uczniami, realizowane są 

zgodnie z zaleceniem zachowania odpowiedniego dystansu właściwego dla prowadzonych 

form lekcyjnych (unikanie bezpośredniego kontaktu). 

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć sportowych nie stosuje się ćwiczeń 

i gier wymagających bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami. 

3. Większość zajęć wychowania fizycznego, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

realizuje się na otwartej przestrzeni. 

4. W sali sportowej mogą przebywać maksymalnie dwie grupy ćwiczeniowe. 

5. Przedmioty i sprzęty służące do realizacji zajęć wychowania fizycznego, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte w celu uniemożliwienia uczniom do 

ich dostępu. 

6. Każda grupa ćwiczeniowa zajęć wychowania fizycznego ma swój odrębnie przydzielony 

sprzęt sportowy, który po każdych zajęciach jest czyszczony lub dezynfekowany (np. piłki, 

skakanki, obręcze itp.). 

7. Każda grupa ćwiczeniowa, przed i po zajęciach wychowania fizycznego, korzysta z odrębnie 

przydzielonej zgodnie z harmonogramem szatni/przebieralni. 

8. Powierzchnia (podłoga) hali sportowej oraz szatni/przebieralni, po każdym dniu zajęć jest 

myta detergentem lub dezynfekowana. Dla hali sportowej prowadzona jest ewidencja 

dokonanych czynności czyszczących oraz dezynfekujących (kto dokonał i kiedy – data, 

godzina, podpis pracownika).  

9. Hala sportowa jest udostępniana - do odwołania - podmiotom zewnętrznym (np.: osoby 

prywatne, kluby sportowe, organizacje). Podmiot zewnętrzny jest zobowiązany do 

przeprowadzenia dezynfekcji wykorzystywanych pomieszczeń, użytych przyrządów i 

sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń – co 

potwierdzane jest złożonym podpisem na karcie ewidencyjnej. 

10. Podczas zajęć muzyki uczeń korzysta wyłącznie z własnego instrumentu muzycznego oraz 

nie prowadzi się zajęć śpiewu chóralnego. 

11. Podczas zajęć dydaktycznych wymagających realizacji zadań i ćwiczeń doświadczalnych z 

wykorzystaniem szkolnych pomocy dydaktycznych (np.: chemia, fizyka, biologia, 

matematyka, geografia) dokonywane są pokazy i prezentacje, które przeprowadza 
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wyłącznie nauczyciel przedmiotu (uczniowie nie przeprowadzają żadnych doświadczeń, 

badań i ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu szkolnego). Za powyższe odpowiedziany jest 

właściwy nauczyciel przedmiotu. 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE W DOMACH UCZNIÓW 

 

1. Podjęcie decyzji o nauczaniu uczniów systemem indywidualnym w domach, wynikające z 

wydanych przez PPP orzeczeń, odbywa się indywidualnie dla każdego ucznia na podstawie 

opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem oraz zgody rodzica. 

2. W przypadku objęcia ucznia, zgodnie z orzeczeniem PPP,  nauczaniem indywidualnym 

sugeruje się, aby zajęcia w miarę możliwości prowadziła minimalna liczba nauczycieli (ze 

wskazaniem – jedna osoba). 

3. Wobec niemożności realizowania nauczania indywidualnego w domach wprowadza się w 

tym przypadku nauczanie zdalne na zasadach i warunkach umożliwiających uczniowi 

naukę. 

4. W przypadku zachorowania lub objęcia ucznia (lub członków wspólnie zamieszkującej 

rodziny) kwarantanną wprowadza się dla ucznia nauczanie zdalne, które jest jedyną 

możliwością kontynuowania przez niego nauki. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowo-opiekuńcze dla uczniów, którzy są dowożeni i 

odwożeni ze szkoły (oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć lub odwóz do domu), zgłosili 

(wyłącznie oboje pracujący rodzice) potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej oraz w 

ramach ustalonego rocznego planu i statutowych potrzeb wynikających z bieżącej pracy 

szkoły.  

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godz. 7.00 – 15.00. 

3. W świetlicy, pod opieką nauczyciela na jego biurku, umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk. 

4. Ze względu, że w świetlicy spotykają się uczniowie różnych oddziałów klasowych organizuje 

się taki harmonogram i system pracy, aby ograniczyć do minimum kontakty między 

uczniami różnych oddziałów. 

5. Dla potrzeb opieki świetlicowej wydziela się pomieszczenia według wskazania: 
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a) uczniowie klas I-III – sala 114, 

b) uczniowie klas IV-VIII – sala 105. 

6. Uczniowie przebywający w świetlicy nie korzystają z jej wyposażenia (zabawki, gry 

planszowe), a używają wyłącznie swoich przyborów i materiałów szkolnych (również nie 

udostępniają ich innym uczniom). Wyposażenie świetlicy, które nie jest możliwe do 

przeprowadzenia dezynfekcji jest usunięte (schowane). 

7. Nauczyciel świetlicy stosuje w pracy takie działania pedagogiczno-dydaktyczne, które 

ograniczają do minimum potrzebę bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami. 

8. Zajęcia świetlicowo-opiekuńcze mogą, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

odbywać się również na otwartej przestrzeni (boisko szkolne pod nieobecność innych 

uczniów). Wyjście grupy świetlicowej na boisko odbywa się przez drzwi prowadzące na 

dziedziniec szkolny. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC OSOBY U KTÓREJ STWIERDZONO OBJAWY CHOROBOWE 

 

1. Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg 

oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i 

dają objawy z górnych dróg oddechowych. 

2. Wydziela się w szkole odrębne pomieszczenie (w budynku A - sala 104, w budynku B – 

pomieszczenie po dawnym sekretariacie gimnazjum) służące do wykorzystania w razie 

potrzeby izolacji ucznia/pracownika. 

3. W przypadku, gdy uczeń przejawia - objawy infekcji górnych dróg oddechowych, kaszel, 

temperatura - konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy 

powinni niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Rodzica o zaistniałej sytuacji powiadamia 

bezzwłocznie dyrektor/wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora. 

4. W razie złego stanu ucznia dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji właściwą stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 

5. Izolowany uczeń umieszczony zostaje w wydzielonym pomieszczeniu (w budynku A - sala 

104, w budynku B - pomieszczenie po dawnym  sekretariacie) oraz przebywa pod opieką 

opiekuna wskazanego przez dyrektora – aż do momentu odebrania przez rodzica. Opiekun 

przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 

m, zakryć usta i nos maseczką oraz mieć założone rękawiczki ochronne. 
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6. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u pracownika szkoły umieszcza się go w 

izolacji. Dyrektor/wicedyrektor kieruje wówczas do pomocy inną osobę, która przystępując 

do działań zachowuje odpowiedni dystans min. 2 m, oraz ma zakryte usta i nos maseczką 

oraz założone rękawiczki ochronne. Bezzwłocznie zawiadamiane są również odpowiednie 

służby sanitarne, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

7. W razie potrzeby wynikającej z aktualnej sytuacji epidemiologicznej – uczniom,  

pracownikom oraz petentom dokonywany jest przed wejściem do szkoły pomiar 

temperatury ciała bezdotykowym termometrem. Pomiar dokonywany jest przez 

pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Od rodziców wszystkich uczniów 

uzyskuje się pisemną zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury. Pomiar osobom 

pełnoletnim dokonywany jest za ich każdorazową zgodą. 

8. W razie potrzeby i podejrzenia złego samopoczucia lub niepokojących objawów u 

ucznia/pracownika/petenta można w danym momencie w indywidualny i nieskrępowany 

sposób zbadać temperaturę.   

9. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w 

granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć inne przyczyny wynikające z problemów 

metabolicznych, stresu, wysiłku fizycznego. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę 

przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się 

temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

 

FUNKCJONOWANIE I KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która przygotowuje i wydaje posiłki obiadowe 

wyłączne uczniom i pracownikom szkoły (nie na zewnątrz). 

2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa dotyczącymi żywienia zbiorowego oraz na zasadach związanych z wykonywaniem 

swoich funkcji pracowniczych zapewniających zachowanie wymogów bezpieczeństwa 

(dystans miedzy stanowiskami pracowniczymi min. 1,5 m, środki ochrony osobistej – 

maseczki, dezynfekcja rąk). 

3. Pracownicy stołówki utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz pomieszczeń. Dbają również o higienę rąk 
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– często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa 

i oczu. 

4. Pracownicy stołówki szkolnej nie mają bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami 

szkoły. 

5. Dostawa zamówionych towarów (produktów spożywczych) do stołówki odbywa się z 

zachowaniem wymogów bezpieczeństwa (zachowany dystans, maseczki, rękawiczki, 

dezynfekcja rąk). Zamówiony towar odbiera od osoby dostarczającej – intendentka szkolna. 

Dostawca pozostawia towar wyłącznie w miejscu do tego wskazanym (korytarz za drzwiami 

prowadzącymi z dziedzińca do stołówki). 

6. Wydawanie posiłków uczniom odbywa się według poniższego ustalonego harmonogramu 

czasowego: 

a) uczniowie klas I-III spożywają posiłek w czasie regulowanym przez wychowawcę klasy w 

sali  016, 

b) uczniowie klas IV-VI spożywają posiłek w czasie przerwy o godz. 11.30 -11.50 w jadalni 

stołówki, 

c) uczniowie klas VII-VIII spożywają posiłek w czasie przerwy o godz. 12.35 – 12.55 w 

jadalni stołówki. 

7. Przed wejściem do stołówki (miejscem wydawania posiłku i sztućców) umieszcza się płyn 

do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

8. Nie stosuje się samoobsługi w nakładaniu żywności na talerz oraz pobieraniu sztućców i 

innych naczyń. Wyłącznie porcjowane dania obiadowe i produkty spożywcze są wydawane 

uczniom/pracownikom przez wyznaczonego pracownika stołówki. Wraz z posiłkiem 

wydawane są również sztućce lub inne naczynia. Uczniowie odbierają posiłek i sztućce z 

„okienka” wraz z zachowaniem właściwego dystansu min. 1,5 m (na podłodze umieszczone 

są taśmy wyznaczające odstęp). 

9. Uczniowie spożywają posiłek przy stoliku wraz z rówieśnikami danej klasy (stoliki ustawione 

są ze właściwym wskazaniem i przydziałem klasowym). Po każdej grupie, wyznaczony 

pracownik stołówki, dokonuje dezynfekcji  blatów stołów i poręczy krzeseł. 

10. Na stolikach nie znajdują się dodatkowe sprzęty kuchenne (np.: cukierniczki, wazoniki, 

serwetki). 

11. Brudne talerze i naczynia oddawane są do właściwego „okienka” i odbierane przez 

wyznaczonego pracownika stołówki. 
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12. W stołówce stosuje się wielorazowe naczynia i sztućce, które po użyciu myte są w wodzie z 

detergentem o temperaturze min. 60°C  oraz wyparzane. 

13. Po zakończonej pracy pracownicy stołówki dezynfekują blaty kuchenne oraz wszystkie inne 

sprzęty środkami do dezynfekcji. 

 

BIBLIOTEKA 

 

1. Wypożyczenia odbywają się według zasad i harmonogramu opracowanego przez 

bibliotekę.  

2. Wypożyczane są potrzebne uczniom w procesie dydaktycznym lektury szkolne oraz inne 

publikacje książkowe. 

3. Do biblioteki po wypożyczaną lekturę lub inną publikację książkową udają się uczniowie 

danej klasy pod opieką nauczyciela języka polskiego, który decyduje w danym momencie o 

potrzebie wypożyczenia lektury lub zgłoszonym zapotrzebowaniu ucznia. 

4. Uczeń korzystający z biblioteki nie ma indywidualnego dostępu do regałów z książkami. 

Wypożyczana książka przynoszona i podawana jest uczniowi przez bibliotekarza. 

5. Do czasu odwołania postanowienia nie funkcjonuje w bibliotece ogólnodostępna czytelnia. 

6. Wszystkie oddawane książki muszą być poddane 2-dniowej kwarantannie. 

7. Pracownicy biblioteki wypożyczają i odbierają udostępnione pozycje wyłącznie w 

rękawiczkach ochronnych. 

8. Pracownicy biblioteki są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby podczas dokonywanych 

wypożyczeni zachowany był dystans oraz uczniowie posiadali założoną maseczkę. 

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW 

 

1. Uprawnieni uczniowie z terenu gminy korzystają ze zorganizowanego środka transportu 

wyłonionego w drodze przetargu przez organ prowadzący szkołę. 

2. Dowóz i odwóz uczniów traktowany jest jako korzystanie z publicznego środka transportu, 

dla którego przewidziane są właściwe przepisy określające środki bezpieczeństwa.  

3. Przywóz i odwóz uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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4. W czasie przywozu i odwozu opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły. Pracownikowi opieki zapewnia się środek ochrony osobistej – maseczka, 

dezynfekcja rąk. 

5. Uczeń korzystający z publicznego środka transportu zobowiązany jest posiadać i mieć 

założoną własną maseczkę zasłaniającą usta i nos. 

6. Dezynfekcji środka transportu (autobusu) dokonuje przewoźnik. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają uczniom o konieczności zachowania 

higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po przyjściu do szkoły,  

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zwraca się również uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

2. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników, powierzchni płaskich - w tym 

blatów stolików i krzeseł w salach lekcyjnych oraz innych pomieszczeń infrastruktury 

szkolnej – toalet, szatni, stołówki, hali sportowej. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami 

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

5. Wprowadza się dezynfekcję pomieszczeń według poniższych wskazań: 

a) sale lekcyjne – po zakończeniu każdych zajęć lekcyjnych danego oddziału klasowego 

oraz na koniec dnia podczas sprzątania,  

b) toalety i umywalki – po każdej przerwie śródlekcyjnej, 

c) hala sportowa – po zakończeniu wszystkich zajęć (na koniec dnia podczas sprzątania), 

d) szatnie - po zakończeniu wszystkich zajęć (na koniec dnia podczas sprzątania), 
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e) stołówka – stoliki i krzesła po każdej grupie, inne powierzchnie na koniec dnia podczas 

sprzątania, 

f) pomieszczenia administracyjne i biurowe - na koniec dnia podczas sprzątania, 

g) korytarze – powierzchnie na koniec dnia podczas sprzątania. 
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Zarządzenie nr 8/2020-2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu 

z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
w sprawie wprowadzenia 

„Wewnętrznej procedury zapewnienia bezpieczeństwa”. 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt u ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 
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. 410  
z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

Wprowadza się „Wewnętrzną procedurę zapewnienia bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej  

im. Wiktora Kaji w Białośliwiu” w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 stanowiącą załącznik 

do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Procedura zostaje opublikowana na stronie internetowej szkoły, a do jej przestrzegania 

zobowiązani są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

mgr Zofia Boć-Sosnowska 
dyrektor szkoły 


