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WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 

W GROCHOWCACH 

sporządzone na podstawie rekomendacji GIS, MZ i MEN 

 

I Zasady ogólne  

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego są 

podporządkowane aktualnym wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Ze względu na dynamiczną sytuacją 

związaną z liczbą zachorowań na COVID-19, wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są 

do śledzenia informacji dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.  

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciele przystępujący do pracy na 

bieżąco monitorują swój stan zdrowia.  

Organ prowadzący szkołę zapewnia środki ochrony indywidualnej (maski, 

przyłbice, rękawiczki)  oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.   

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją oraz ci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem. Zaleca się nie 

przychodzenie do szkoły w przypadku kontaktu z osobą, która jest w grupie osób 

potencjalnie zakażonych (kontakt z osobami oczekującymi na wynik testu na obecność 

koronawirusa).  

W szkole odbywać się będą pomiary temperatury w czasie wybranym przez 

Dyrektora dla danej klasy. Rodzic zobowiązuje się do podpisania zgody w tym zakresie. 

Pomiar temperatury powinien być wykonywany termometrem bezdotykowym. Jeśli 

termometr będzie miał kontakt z ciałem dziecka, musi zostać zdezynfekowany.  

https://gis.gov.pl/
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Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnych 

kontaktów. Obowiązuje zakaz wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których 

obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

Uczniów nie mogą przyprowadzać osoby objęte kwarantanną. Opiekunowie pozostawiają  

dziecko przed sztanią. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko powinien 

korzystać ze środków ochrony osobistej w postaci maski lub przyłbicy. Ma obowiązek 

zdezynfekowania rąk. Poruszanie się rodzica po szkole należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru 

z zachowaniem zasady– jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem oraz pracownika szkoły.  

 

II Szczegółowe procedury odnośnie organizacji przestrzeni w szkole uwzględniające 

zasady bezpieczeństwa 

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

W przedsionku szkoły znajduje się punkt dezynfekcji, gdzie umieszczony jest płyn 

dezynfekujący do rąk wraz z instrukcją jego użycia. Wszyscy, którzy wchodzą na teren 

szkoły są zobligowani do korzystania z niego.   

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

W sali lekcyjnej odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny odpowiadać 

aktualnym zaleceniom GIS. W celu minimalizowania kontaktów między klasami, zajęcia 

odbywają się, o ile to możliwe, w jednej sali dla danego oddziału. 
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Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

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

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Zajęcia z wychowania fizycznego powinny w ramach możliwości odbywać się na 

świeżym powietrzu, a jeśli nie sprzyjają temu warunki atmosferyczne, to w dużej sali 

gimnastycznej. 

 

III Wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

Szkoła zaopatrzona jest w sprzęt i środki czyszczące niezbędne do zachowania 

standardów higienicznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 

COVID-19.  

Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do częstego dezynfekowania używanych 

powierzchni i wyposażenia używanego do zajęć. W szczególności mają na względzie: 

− regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, 

− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur 

i myszek, włączników świateł. 

Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

podlegają monitoringowi Dyrektora. 

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

 

IV Procedury dotyczące przestrzegania higieny 

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły, w tym uczniowie, mają obowiązek 

dezynfekowania dłoni. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.  
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Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza 

oraz po skorzystaniu z toalety. 

Należy edukować dzieci i młodzież w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny. 

Rekomenduje się korzystanie z poniższych instrukcji: 

− mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

− dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

− prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

− prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

Każdy pracownik szkoły promuje zasady higieny poprzez: 

− częste mycie i dezynfekcję rąk, 

− podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, 

a następnie jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk, 

− przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 

− informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucić do specjalnie oznaczonego 

zamykanego kosza wyłożonego foliowym workiem. 

 

 

V Procedury w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
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W sytuacji podejrzenia choroby dziecka, bądź podwyższonej temperatury ciała, 

dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach, a rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabrania dziecka z placówki. W sytuacji podejrzenia, bądź wystąpienia COVID-19 

rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani do poinformowania Dyrekcji o tym fakcie i 

przedsięwzięcia odpowiednich kroków wynikających z przepisów sanitarno-

epidemiologicznych. Do czasu przyjazdu rodzica dziecko jest odizolowane w 

wyznaczonym do tego miejscu pod nadzorem oddelegowanego pracownika obsługi. Na 

terenie szkoły funkcję izolatorium pełni sala nr 22.Wskazane jest pozostanie chorego 

dziecka w domu i zobligowanie rodzica do skorzystania z teleporady medycznej. 

W przypadku wystąpienia zarażenia koronawirusem Dyrektor kontaktuje się 

telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co 

do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w wypadku wysokiego ryzyka rozprzestrzeiania się wirusa Dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym może zarządzić wprowadzenie nauki w formie zdalnej lub w forme mieszanej 

(dla części oddziałów stacjonarnie, a dla części zdalnie). 

 

VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

Pracownicy w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów wskazujących 

na COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

(transport własny lub sanitarny). Pracownik powinien oczekiwać na transport w sali 

numer 22. Do czasu opuszczenia szkoły jest odizolowany od innych osób, a uczniowie są 

pod opieką nauczyciela oddelegowanego przez Dyrektora. O fakcie należy powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 
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Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić 

rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 


