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Załącznik Nr 1                                                                                                                            
do Zarządzenia Nr 17/2020  z 20 maja 2020 r.                                                                                                         

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Chrapka  
w Świerżach Górnych 

 
 

 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW  

W TRAKCIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ I KONSULTACJI  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BP. JANA CHRAPKA  

W ŚWIERŻACH GÓRNYCH 

 
 

§ 1. 
Podstawa opracowania procedury 

 
 art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), 

 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. poz. 410 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) 

 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 2003 r. 
Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rekomendacje Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych  
i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z 15 maja 2020 r. 

 Wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej dla 
szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z 15 maja 2020 r. 

 Konsultacje w szkole - wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół z 15 maja 2020 r. 
 
Cel procedury:  

 zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę 
COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Szkoły w trakcie prowadzonych  
w niej zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
oraz konsultacji . 
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§ 2.                       
Postanowienia ogólne 

 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-

19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana 
Chrapka w Świerżach Górnych obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa. 

2. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników, rodziców 
i dzieci uczęszczających do Szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania 
pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do Szkoły. 

3. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole odpowiada 
Dyrektor Szkoły. 

4. W Szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Szkoła pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie 
za zgodą organu prowadzącego. 

6. W Szkole są ewidencjonowane osoby wchodzące. 
7. Liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosić maksymalnie 12 osób. 
8. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi, w taki sposób aby: 

1) zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się; 
2) ustalić działania, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą 

COVID-19. 
9. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego  
z zakażeniem. 

 
§ 3. 

Obowiązki Dyrektora Szkoły 

1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole do wymogów 
zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor Szkoły 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. Planuje organizację pracy Szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 
rodziców, o liczbie dzieci, które będą uczęszczały do Szkoły i zadeklarowanych godzinach 
pobytu.  

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka 
lub pracownika.  

6. 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. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub 
maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni). 

8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych  
w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni. 

9. Dopilnuje, aby w przy wejściu do Szkoły umieszczono dozownik z płynem  do dezynfekcji rąk. 
10. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewnia dostęp do mydła.  
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§ 4. 
Obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany 
do jej 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. Do Szkoły pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. 
4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do Szkoły i w trakcie pracy często odkażają 

ręce płynem do dezynfekcji rąk. 
5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po Szkole. 
6. W czasie wykonywania czynności służbowych nie ma obowiązku noszenia maseczki, 

zakrywania ust i nosa. 
7. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie w formie kształcenia na odległość – 

naprzemiennie on-line i przesyłając materiały na Padlet. 
8. Praca nauczycieli w budynku Szkoły to: 

1) opieka nad uczniami klas 1-3, w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
z elementami zajęć dydaktycznych; 

2) od 18 maja br. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgłoszonych przez rodziców wg 
ustalonego harmonogramu; 

3) od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z ustalonym harmonogramem 
i przyjmowanie i wypożyczanie książek; 

4) od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-8 zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
przyjmowanie i wypożyczanie książek. 

5) Dokumentowanie prowadzonych zajęć i konsultacji. 
9. Do obowiązków nauczyciela opiekującego się uczniami klas 1-3 należy w szczególności:  

1) wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone;  
2) instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk; 
3) używanie osłony ust i nosa oraz informowanie uczniów o konieczności stosowania tego 

rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 
4) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na placu zabaw; 
5) organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw tak, aby grupy nie 

mieszały się ze sobą; 
6) unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 

zabawce na placu zabaw; 
7) kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika; 
8) włączanie się po zakończeniu zajęć opiekuńczych lub przed ich rozpoczęciem  

w kształcenie na odległość; 
9) pozostawanie w godzinach pracy Szkoły do dyspozycji dyrektora. 

10. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich 
obowiązków należy w szczególności: 
1) usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak 

np. pluszowe zabawki, dywany; 
2) wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę; 
3) bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu; 
4) regularne sprawdzanie stanu pojemnika z płynem dezynfekującym i uzupełniania go  

w razie potrzeby; 
5) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 
6) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty  

i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł, urządzeń 
sportowych i na placu zabaw; 

7) ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 
dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 
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dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji; 

8) odnotowanie prac porządkowych w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, 
zawieszonym w danym pomieszczeniu - Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury; 

9) dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu i wyjściu ze Szkoły; 
10) odbieranie dziecka z klas 1-3 od rodzica i pomaganie mu podczas przebierania się  

w szatni, odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela i analogicznie podczas 
odbierania dziecka ze Szkoły; 

11) odizolowanie dziecka z klas 1-3 do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

11. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:  
1) rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia; 
2) utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy; 
3) stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek; 
4) szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 
5) gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego po 

zakończonej pracy; 
6) dochowanie dbałości przez intendenta o czystość magazynu spożywczego, do którego 

wstęp ma tylko on; 
7) dochowanie dbałości przez intendenta o higieniczny odbiór towaru od dostawców  

i zwracanie uwagi, by dostawca nie wchodził na teren Szkoły. 

 
§ 5. 

Obowiązki rodziców 

Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 
1) zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do Szkoły; 
2) zadeklarowanie przyprowadzenie dziecka do Szkoły Dyrektorowi co najmniej na dzień 

wcześniej - do godziny 1000. 
3) Wypełnienie, podpisanie przez obydwoje rodziców i dostarczenie do Szkoły osobiście lub 

przez dziecko „Deklaracji uczęszczania dziecka na zajęcia/konsultacje w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych w okresie pandemii COVID-19” –
– Załącznik 2 do niniejszej Procedury 
Deklaracę rodzice wypełniają tylko 1 raz - telefonicznie lub poprzez e-dziennik przekazują 
Dyrektor Szkoły informację o zmianach w przedstawionej Deklaracji; 

4) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  
w izolacji; 

5) zapewnienie dziecku indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły; 
6) przyprowadzanie do Szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych; 
7) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do Szkoły,  

a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu. 
8) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa  
i ust. 

9) zakazanie dzieciom z klas 1-3 przynoszenia do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp; 
10) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; 
11) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego; 
12) niezwłoczne odbieranie telefonów ze Szkoły i natychmiastowe przybycie do Szkoły, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność. 
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§ 6. 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 
 
1. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona 

pozostaje w wydzielonej przy wejściu do Szkoły strefie). 
2. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do Szkoły nie 

później niż do godz. 815. 
3. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem 

Szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m oraz  
w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko również ma założoną maseczkę. 

4. Dziecko odbierane jest przez pracownika Szkoły - między pracownikiem a rodzicem musi być 
zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych 
(maseczka, rękawiczki jednorazowe). 

5. Pracownik odbierający dziecko od rodzica, mierzy mu temperaturę przy pomocy termometru 
bezdotykowego - za zgodą rodzica.  

6. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli 
temperatura dziecka jest wyższa niż 37ºC, zabiera je do domu. Jeśli temperatura jest niższa 
niż 37ºC, pracownik prowadzi dziecko do łazienki, aby umyło ręce, a następnie odprowadza 
je do szatni. 

7. W przypadku uczniów klas 4-8, korzystających z zajęć rewalidacyjnych lub konsultacji, uczeń 
ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlega mierzeniu temperatury 
przez pracownika Szkoły. 

8. Rodzic odbierający dziecko, oczekuje w wydzielonej strefie, a pracownik szkoły informuje 
nauczyciela, z którym ma lekcje/zajęcia o przybyciu rodzica. Nauczyciel organizuje 
odprowadzenie dziecka do szatni. 

9. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie. 
 

§ 7. 
Praca Szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte  
w godz. 7.00 – 16.00. 

2. Przed wejściem do budynku Szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja  
o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące 
do Szkoły.  

3. 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. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

5. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna 
powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2. 

6. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień, 
Dyrektor informuje rodzica o braku miejsc. 

7. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren Szkoły. 
8. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub boiska. 
9. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa uczniów klas 1-3. 
10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boiska są dezynfekowane po opuszczeniu 

przez dzieci. 
11. Toalety dezynfekowane są przez personel sprzatający - po każdym użyciu. 
12. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wrzucać do specjalnie zamykanych  

i opisanych koszy wyłożonych workiem foliowym. 
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13. W Szkole nie należy nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia - nie można nosić żadnych 
pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję 
rąk. 

14. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonu podczas zajęć. 
15. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie pracy. 
16. Obowiązuje ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę 

z uczniami uczestniczącymi w zajęciach lub konsultacjach od uczestników zajęć oraz od kadry 
prowadzącej te zajęcia. 

 
§ 8. 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych 
 

1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji 
rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zainteresowani organizacją ww. zajęć na terenie Szkoły przesyłają informację  
do Dyrektor Szkoły poprzez dziennik elektroniczny – do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym 
zajęcia wynikające z planu lekcji. 

3. Dziecko zgłasza się na zajęcia z wypełnioną i podpisaną przez rodziców Deklaracją, jeśli 
przychodzi po raz pierwszy na zajęcia w Szkole. - Załącznik 2 do niniejszej Procedury 

4. Zajęcia będą realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą je prowadzącą. 
5. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem w ciągu jednego dnia. 
6. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego  

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć  
w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 
 

§ 9. 
Organizacja konsultacji w Szkole 

1. Zajęcia w formie konsultacji organizowane są: 
a) Od 25 maja dla uczniów klasy VIII – z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne,  

w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty; 
b) Od 1 czerwca dla uczniów klas IV-VIII - z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne. 
2. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, treści programowych, 

usystematyzowaniu materiału lub poprawie oceny na potrzeby klasyfikacji. 
3. Z zajęć w formie konsultacji w Szkole mogą korzystać uczniowie: zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej, za zgodą rodziców.  
4. Konsultacje mogą być organizowane indywidualnie lub grupowo – do 12 osób w grupie, 

uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 
odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, 1 uczeń – 1 stolik. 

5. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem opracowanym 
na podstawie złożonych przez uczniów deklaracji udziału w konsultacjach – Załącznik  
nr 3 do niniejszej procedury. 

6. W czasie konsultaji uczniowie korzystają z własnego zestawu podręczników i przyborów - . 
nie można ich pożyczać od innych uczniów. 

7. Chęć skorzystania z konsultacji należy zgłosić wychowawcy do godz. 10.00 dnia 
poprzedzajacego konsultacje, wysyłając wiadomość w dzienniku elektronicznym lub 
kontaktując się z wychowawcą w inny ustalony sposób. 

8. Dziecko zgłasza się na konsultacje z wypełnioną i podpisaną przez rodziców Deklaracją, jeśli 
przychodzi po raz pierwszy - Załącznik 2 do niniejszej Procedury 
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9. Jeżeli uczeń umówiony na konsultacje nie może przyjść, powinien zgłosić  ten fakt 
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 
§ 10. 

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 
1. Działalność biblioteki ogranicza się do wypożyczania i przyjmowania wypożyczonych książek  

i czasopism. 
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie Szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali 

uczniowie w celu skorzystania z działalności biblioteki muszą umówić się na konkretną 
godzinę, wysyłając wiadomość do nauczyciela biblioteki w dniu poprzedzającym do godz. 
10.00.  

3. Dziecko zgłasza się do biblioteki z wypełnioną i podpisaną przez rodziców Deklaracją /jeśli 
wchodzi do Szkoły po raz pierwszy w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły/- Załącznik 2 
do niniejszej Procedury 

4. Obowiązuje brak swobodnego dostępu do półek z książkami oraz czytelni – zbiory biblioteczne 
podaje pracownik biblioteki. 

5. Zwracane książki należy wkładać do pojemnika/pudła/torby oznaczonego datą, w której 
zostały przyjęte. 

6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni.  
7. Odizolowane egzemplarze należy wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. 
8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym 

leżały książki. 
9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się 

samodzielnie. 
10. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. 
 

§ 11. 
Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III 

 
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 
2. Rodzice uczniów zainteresowani organizacją ww. zajęć na terenie Szkoły przesyłają 

informację o zgłoszeniu dziecka na zajęcia w Szkole do godz. 10 dnia poprzedzającego udział 
ucznia w zajęciach. Należy to zrobić, wysyłając wiadomość do Dyrektor Szkoły poprzez 
dziennik  elektroniczny. 

3. Dziecko zgłasza się na zajęcia z wypełnioną i podpisaną przez rodziców Deklaracją /jeśli 
wchodzi do Szkoły po raz pierwszy w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły/- Załącznik 2 
do niniejszej Procedury 

4. Z zajęć w Szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  
5. W grupie może przebywać do 12 uczniów, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę (uczniów  

i nauczycieli), 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas zajęć, 1 uczeń – 1 stolik. 

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę 
dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także 
rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

10. Zajęcia wynikające z prowadzonej przez Szkołę w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-
wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlicy szkolnej oraz nauczyciel wspomagający, 
pedagog, nauczyciel biblioteki, nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie  
z harmonogramem -  Załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 
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8. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają 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. 

9. 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. 

10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba 
uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 639). 

11.  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 
zdezynfekowane.  

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  
w czasie zajęć. Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie 
zajęć przy otwartych oknach. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie Szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć 
go przed używaniem. 

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 
dystans. 

17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu – do szatni 

uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.. 
19. Zajęcia świetlicowe dla uczniów organizowane są zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami 

rodziców. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.  
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 
21. Personel kuchenny oraz administracyjny, dozorcy i osoby powyżej 60 roku życia nie mogą 

kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 
22. Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności 

dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele 
prowadzący zajęcia w tych klasach zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

 
§ 11. 

Zasady bezpiecznego wydawania posiłków 

1. Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w Szkole są przygotowywane w szkolnej kuchni. 
2. Organizacja żywienia w szkole odbywa się z zachowaniem warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego 
oraz dodatkowo wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości 
pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania 
stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie 
drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk 
pracy. 

3. Posiłki są wydawane dzieciom z pomieszczenia wydawania posiłków.  
4. W zależności od liczby dzieci, posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej zmianie pomoc 

kuchenna dezynfekuje blaty stolików i krzesła. 
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5. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60stC, a następnie wyparzane gorącą wodą lub myte  
w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. 

§ 12. 
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19 
 

1. W przypadku gdy u dziecka stwierdzono w trakcie pobytu w Szkole objawy charakteryzujące 
się dusznością, kaszlem, gorączką:  

1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo  
w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia wskazanego 
przez dyrektora, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 m odległości.  

2) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji; 
3) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego 

stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;  
2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w Szkole objawy charakteryzujące się 

dusznością, kaszlem, gorączką: 
1) zgłasza fakt dyrektorowi lub innemu pracownikowi Szkoły; 
2) zostaje odsunięty od pracy, bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia 

wskazanego przez dyrektora lub pozostaje na miejscu, zachowując podstawowe środki 
bezpieczeństwa; 

3) czeka na decyzje dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej, która decyduje o dalszym 
postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 
999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb. 

3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą  
i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku, polegające na: 
1) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie; 
2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę  

w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną; 

3) wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu. 
 

§ 13. 
Wejście osób z zewnątrz 

 
1. Jeżeli zajdzie konieczność, że do budynku Szkoły wejdzie osoba z zewnątrz, musi zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 
1) Zachowanie 2 metrowego dystansu, 
2) Zakrycie nosa i ust, 
3) Obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
4) Ograniczone przemieszczanie się po Szkole, 
5) Ograniczony kontakt z pracownikami Szkoły. 

2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie. 
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§ 14. 
Pozostałe regulacje 

 
1. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujące przepisy prawa. 

2. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 
przekazywane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 
Szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

5. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.  
6. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały 

wprowadzone. 
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Załącznik nr 1                                                                                                               
do „Procedury bezpieczeństwa  

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników  
w trakcie organizacji zajęć i konsultacji  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana chrapka w Świerżach Górnych” 
 

HARMONOGRAM PRAC PORZĄDKOWYCH:  MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ                                                              
KUCHNIA, ŁAZIENKA,  SALA ZAJĘĆ, SZATNIA 

Miesiąc:  25-29 maja   

Data Godzina  Mycie Dezynfekcja - nazwa środka Podpis osoby 
odpowiedzialnej 

25.05.2020     
    
    

26.05.2020     
    
    

27.05.2020     
    
    

28.05.2020     
    
    

29.05.2020     
    
    

Codzienny zapis                                                                                                                                                   
Rodzaje dezynfekcji: 

 Bieżąca – mycie i dezynfekcja naczyń, sztućców,  parapetów, blatów roboczych, zlewów, 
podłóg, klamek, sedesów , wyłączników, kratek ściekowych; 

 Generalna – mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, drzwi, okien, mebli, sprzętu; 
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Załącznik nr 3                                                                                                                             
do „Procedury bezpieczeństwa  

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników  
w trakcie organizacji zajęć i konsultacji  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana chrapka w Świerżach Górnych” 
 

HARMONOGRAM KONSULTACJI     25-29 MAJA 2020 r. 

 Imię i nazwisko nauczyciela Godz. 
konsultacji 

Przedmiot 

25.05.2020 r 

/poniedziałek/ 

   

26.05.2020 r 

/wtorek/ 

   

27.05.2020 r 

/środa/ 

   

28.05.2020 r 

/czwartek/ 

   

29.05.2020 r 

/piątek/ 
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Załącznik nr 4                                                                                                                             
do „Procedury bezpieczeństwa  

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników  
w trakcie organizacji zajęć i konsultacji  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana chrapka w Świerżach Górnych” 
 
 

 
 

HARMONOGRAM ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-III 
   25-29 MAJA 2020 r. 

Data  8.00 – 12.00 12.00 – 16.00 Uwagi  

25.05.2020 r 

/poniedziałek/ 

   

26.05.2020 r 

/wtorek/ 

   

27.05.2020 r 

/środa/ 

   

28.05.2020 r 

/czwartek/ 

   

29.05.2020 r 

/piątek/ 

   

 


