
 PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

W CZASIE PANDEMII COVID-19  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W JELENIEJ GÓRZE 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  

- art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2215). 

7. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od                              

1 września 2020 r. 

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 

207. 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 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. 1389). 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 

10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich 

pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły. 

2. Celem procedur jest: określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku  

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ustalenie działań prewencyjnych mających 

na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

3. Do szkoły może przychodzić tylko: 

     a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

     b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 



     w warunkach domowych. 

4.  Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 

niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez 

dyrektora miejscach. 

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

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

7. Uczniowie, w budynku szkolnym mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych  

lub przyłbic. Mogą je ściągnąć po  rozpoczęciu zajęć lekcyjnych. 

8. W przypadku braku maseczki ochronnej lub przyłbicy, uczeń przebywa w wyznaczonym 

miejscu czekając na rodzica, który  jest zobowiązany do niezwłocznego jej  dostarczenia. 

9. Szatnie uczniowskie są wyłączone z użytku do odwołania. 

10. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły za wyjątkiem zajęć edukacyjnych na świeżym 

powietrzu. 

11. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły. 

1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

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

3.   Przed wejściem do szkoły uczeń zasłania twarz i nos maseczką ochronną lub przyłbicą. 

4. Uczeń może być przyprowadzany i odbierany przez opiekunów, którzy nie mają objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  

          5.  Opiekunowie odprowadzając lub odbierając dziecko nie mogą wchodzić do budynku       

szkoły. 

    6. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny  

dwóch metrów od pozostałych osób. 

7. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie klas pierwszych, spotykają się z nauczycielem  

w wyznaczonym miejscu na dziedzińcu przed szkołą, zachowując reżim sanitarny. 



8. Uczniowie klas II – VIII zakładają przed wejściem do szkoły maseczki ochronne, 

dezynfekują ręce i udają się na zajęcia do wyznaczonych klas. 

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

10. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje taka potrzeba. 

 

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

1. Nauczyciel po zakończeniu zajęć dydaktycznych sprowadza uczniów klas pierwszych na 

dziedziniec przed szkołą, gdzie rodzice przejmują nad nimi opiekę. 

2. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą 

nos i usta. 

3. Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku, zachowując dystans społeczny  

i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

5. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się bezpośrednio do  wyjścia    

w celu opuszczenia szkoły. Maseczkę lub przyłbicę ściąga po wyjściu poza jej teren.   

6. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie mogą gromadzić się na terenie szkoły ani poza 

nią. 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie  

się poszczególnych grup uczniów na  danym obszarze. 

2. Zajęcia lekcyjne w klasach 1-3 odbywają się w jednej przydzielonej dla klasy sali lekcyjnej.   

3. Zajęcia lekcyjne w klasach 4-8 w miarę możliwości, odbywają się w jednej przydzielonej 

dla klasy sali lekcyjnej.   

4. Przed wejściem do sali dydaktycznej lub na świetlicę szkolną obowiązuje dezynfekcja rąk. 

5. Należy zwrócić uwagę na regularnie mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili 

to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z boiska,  

po skorzystaniu z toalety. 

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne powinny być systematycznie wietrzone. 

7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

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

8. Uczniowie nie mogą udostępniać innym swoich podręczników i przyborów.  

9. Uczniowie nie mogą wzajemnie częstować się posiłkami i napojami. 



10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

11. Wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne podlegają systematycznej dezynfekcji. 

Sale lekcyjne dezynfekowane są po zajęciach dydaktycznych. 

12. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka 

konieczność w innych salach dydaktycznych. 

13. W świetlicy szkolnej dezynfekowane są systematycznie wszystkie używane przedmioty. 

14. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić do odpowiednich pojemników  

z pokrywami. 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej 

 

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, dokonuje się dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy 

dydaktycznej przy użyciu środka dezynfekcyjnego. 

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

 

Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych 

 

1. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

2. W przypadku niesprzyjającej pogody uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy w sali lekcyjnej. 

3. Zaleca się korzystanie przez uczniów podczas przerw z boiska szkolnego oraz terenu wokół 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

4. Podczas przerwy uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczkami 

ochronnymi / przyłbicami na terenie budynku i w częściach wspólnych. 

5. Podczas przerw powinno się unikać większych skupisk uczniów z różnych klas. 

6. Drugie śniadania powinny być spożywane podczas przerw na zewnątrz budynku szkoły lub 

za zgodą nauczyciela w sali lekcyjnej. 

 

Procedura organizacji zajęć sportowych 

 

1. Uczniowie oczekujący na zajęcia zachowują zasadę bezpiecznej odległości (2 metry),  

do momentu przejęcia ich przez nauczyciela. 



2. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć odbiera uczniów z wyznaczonego miejsca zbiórki,  

a po ich zakończeniu odprowadza ich w to samo miejsce. 

3. Uczestnicy zajęć przychodzą na obiekt przebrani w osobisty strój do ćwiczeń,  

w szatni każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu. 

4. Uczniowie rozpoczynają i kończą zajęcia dezynfekcją rąk, używają zdezynfekowanego 

sprzętu przez nauczyciela lub osobę za to odpowiedzialną.   

5. W hali mogą przebywać jednocześnie uczniowie z dwóch klas / 4 grupy.   

6. Klasy 1-3 odbywają zajęcia wychowania fizycznego w małej sali gimnastycznej, gdzie może 

przebywać jeden zespół klasowy. 

7. Prowadzący zajęcia wyznaczą specjalne, bezpieczne strefy w czasie zbiórki i przerwy 

nawadniającej. Zalecane jest stosowanie przez uczestników bidonów, butelek z wodą  

z widocznie opisanym imieniem i nazwiskiem. 

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

w czasie zajęć. 

9. Po każdej jednostce lekcyjnej, używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte  

lub zdezynfekowane.  

10. Zajęcia wychowania fizycznego należy w miarę możliwości  prowadzić na świeżym 

powietrzu. 

11. Na boisku przebywają uczniowie przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans 

społeczny. 

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

13. Możliwa jest organizacja zajęć wychowania fizycznego poza terenem szkoły. 

14. Uczestnik zajęć z objawami jakiejkolwiek choroby (przeziębienie, katar, podwyższona 

temperatura itp.) zgłasza wcześniej ten fakt nauczycielowi i nie uczestniczy w zajęciach, 

pozostając odizolowanym zgodnie z procedurami ustalonymi przez Dyrektora Szkoły. 

 

Procedury pobytu uczniów w bibliotece szkolnej 

 

1. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez Dyrektora Szkoły 

zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

wypożyczanych w bibliotece. 

2. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w poniedziałki, środy i piątki. 

3. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów w maseczce/  przyłbicy, zachowując 

odpowiednią odległość między sobą 



Procedura wydawania posiłków 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience  

przy użyciu mydła  zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym  

się dziećmi. 

3. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 

dezynfekuje stoły, krzesła i miejsce wydawania posiłku.  

4. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik stołówki wyposażony w środki 

bezpieczeństwa wydaje uczniom posiłki oraz sztućce. 

5. Dzieci odbierają posiłek i siadają do stolików z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

6. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie 

czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.   

7. Pracownik stołówki myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie 

z instrukcją w procedurze. 

8. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących  

się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest  

do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego. 

9. Opiekunowie uczniów dopilnowują, aby poszczególne grupy nie spotykały się w stołówce 

szkolnej. 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 

 

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

niezwłocznie nakłada maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.  

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

założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

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

zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

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

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce, następnie otwiera okna.   



5. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane 

objawy). 

6. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców (pomieszczenie obok portierni). 

7. Dziecku jest mierzona temperatura ciała: jeżeli pomiar wynosi 37,5°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły  

i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar wynosi 

pomiędzy 37°C-37,5°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

8. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazując niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem. 

9. Nauczyciel pozostający ze zdrowymi dziećmi dokładnie myje i dezynfekuje ręce, instruuje 

dzieci, aby umyły ręce. 

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, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid –19.  

14. Na polecenie Dyrektora rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

15. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący  o zaistniałej sytuacji. 

16. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19  

u pracownika 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do 

pracy, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 



pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem oraz powiadomić 

niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

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

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

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

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica). 

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

5. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę przejmującą 

obowiązki pracownika. 

6. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to otwiera okno, podaje im instrukcję,  

aby nie zbliżały się do niego, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, 

duszność, gorączka). 

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

przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, zdejmują maseczki ochronne, opuszczają 

salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

9. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu 

z lekarzem i Stacją SANEPID. 

10. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Jeleniej Górze i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

W razie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

12. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą. 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 10  

w Jeleniej Górze 

 

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

19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny, mailowo lub 

bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos, zdezynfekować ręce oraz 



zachować dystans społeczny (ok. 2 m.). 

2. W wyjątkowych, szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem  

za jego zgodą, po konsultacji z dyrektorem na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych  

w pkt.1. Nauczyciel w takim przypadku spotyka się z rodzicem w holu. 

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

oraz indywidualnie  w sytuacjach szczególnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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

organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych   

z pracownikiem sekretariatu szkoły. 

5. Kontakt z pracownikami szkoły może odbywać się tylko w godzinach pracy placówki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania  

niniejszej procedury oraz wytycznych przeciwepidemicznych GIS.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani do podpisania oświadczenia obejmującego 

swoim zakresem powyższe punkty, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania niniejszej 

procedury. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1. 

3. Niniejsza procedura obowiązuje od 1 września 2020 r. na czas trwania epidemii lub do jej 

odwołania.



 


