
Procedura przeciwepidemiczna dla uczniów, nauczycieli, pracowników i
rodziców w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 opracowano na podstawie: 

• Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach 

• Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 

• Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci 
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 

•  Wytycznych GIS , MZ i MEN dla szkół podstawowych

 I. Organizacja zajęć w szkole
1. Z dniem 1 września 2020r. obowiązuje kształcenie tradycyjne. 
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie, pracownicy przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
Rodzic/opiekun dziecka nie wchodzi do budynku szkoły.

4. Uczniowie klas I i II wchodzą do budynku szkoły wskazanym wejściem. Ruchem kieruje 
nauczyciel lub pracownik obsługi, który zadba o bezpieczeństwo dzieci i pokieruje dziecko 
w odpowiednie miejsce.

Lp. Klasa Godzina wejścia Wejście

1. I 7:50 – 8:00 Wejście A ( budynek małej szkoły)

2. II 7:40 – 7:50 Wejście A ( budynek małej szkoły)

5. Uczniowie klas IV, V, VI wchodzą do budynku szkoły wskazanym wejściem i we wskazanych 
godzinach (wg poniższej tabelki) i udają się do szatni, a potem bezpośrednio do sali 
lekcyjnej przypisanej do danej grupy klasowej

Lp. Klasa Godzina wejścia Wejście

1. IV 7:50 – 8:00 Wejście B (budynek nowej szkoły – wejście główne)

2. V 7:40 – 7:50 Wejście B (budynek nowej szkoły – wejście główne)

3. VI 7:50 – 8.00 Wejście C (budynek nowej szkoły – wejście koło sali 
gimnastycznej,)

6. Po zakończeniu lekcji nauczyciel będzie przekazywał dzieci z klas I i II  przy wejściu A (rodzic 
oczekuje na dziecko na terenie zewnętrznym).

7. Do odwołania nauczyciele prowadzą lekcje w przypisanych salach lekcyjnych dla 
poszczególnych zespołów klasowych. 



8. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach lub na boisku szkolnym, w wyznaczonych 
miejscach dla poszczególnej klasy. Pod koniec przerwy nauczyciele przemieszczają się 
sprawnie do przypisanej dla uczniów sali lekcyjnej.

9. Uczniowie korzystający z toalety zachowują odstępy czasowe (każda z klas ma przypisaną 
toaletę). 

10. Uczniowie będą korzystać ze stołówki szkolnej, w celu spożycia obiadu zgodnie z ustalonym
grafikiem.

11. W przypadku uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej przerwy będą regulowane przez 
nauczyciela prowadzącego lekcję w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów na korytarzu. 
Nauczyciele organizują przerwy dla uczniów adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
co 45 minut.

12. Należy często wietrzyć sale lekcyjne (co najmniej raz na godzinę). 
13. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
14. Pracownicy obsługi zobowiązani są do częstej dezynfekcji wszelkich powierzchni (biurka, 

ławki, klamki, kontakty, poręcze itp.) oraz wykorzystywanego sprzętu sportowego 
wskazanego przez nauczyciela. 

15. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk (dozowniki zamieszczone są przy 
wejściach do szkoły zgodnie z instrukcją), uczniom będzie mierzona temperatura za 
pomocą bezdotykowego termometru. 

16.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Uczeń 
zostaje w tym przypadku odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), 
rodzic/opiekun zostaje powiadomiony o konieczności odebrania dziecka ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

17. Podczas zajęć w szkole obowiązują ogólne zasady higieny; częste mycie rąk, dezynfekcja 
rąk, ochrona ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. W miarę możliwości niektóre zajęcia będą prowadzone na boisku szkolnym. 
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych uczniów obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 
epidemii. Świetlice będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji. 

20. Ze świetlicy szkolnej będą korzystali tylko i wyłącznie uczniowie klas I i II. 
21. 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. 

22. Na boisku szkolnym zachowujemy dystans między grupami. 
23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
24. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które znajdują się na ławce szkolnej lub w 

tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
25. Wszystkie przedmioty i sprzęt znajdujący się w salach lekcyjnych, którego nie można 

skutecznie uporać lub zdezynfekować należy usunąć lub zabezpieczyć do nich dostęp.
26. Sale lekcyjne, inne pomieszczenia szkolne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, w razie potrzeby także podczas zajęć.
27. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
28. Książki zwracane do biblioteki szkolnej należy zapakować w koszulkę lub worek foliowy i 

umieścić w przygotowanym do tego celu pojemniku znajdującym się w bibliotece. 
29. Wyłącza się do odwołania korzystanie z dystrybutorów wody. 



30. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do ograniczenia kontaktów z uczniami 
oraz nauczycielami. 

31. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami szkoły oraz w kontakcie z 
uczniem i rodzicem. Unikamy gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnych. 

32. Pracownicy obsługi w trakcie każdej lekcji będą monitorować prace porządkowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekować powierzchnie 
dotykowe – poręcze, klamki, włączniki oraz toalety. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych w
całej szkole będą przeprowadzone gruntowne prace porządkowe. 

33. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum; w celu 
szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia i odwrotnie 
rodzica/opiekuna ze szkołą rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik 
komunikacji na odległość. Wizyty w szkole staramy się umawiać w dogodnym dla obu stron
terminie przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 
prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

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. Rodzic odprowadzający dziecko przekazuje je w wejściu do szkoły nauczycielowi lub 

wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który mierzy temperaturę dziecka w obecności 
rodzica, następnie prowadzi je do szatni czy sali lekcyjnej.

3. W przypadku  widocznych oznak choroby u dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie 
temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,2 stopni,  dziecko nie zostanie w danym dniu
przyjęte do placówki. 

4. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi, wchodzą wyznaczonym wejściem. 
5. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z

domowników przebywa na kwarantannie. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki 
zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów. 

6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły nie może wchodzić na teren 
placówki. 

7. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły (kl. I,II świetlica szkolna). Opuszczanie szkoły przez 
uczniów

1. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi na teren szkoły.
1. Rodzic/opiekun korzysta z domofonu umieszczonego przed wejściem B i informuje 

nauczyciela o odebraniu dziecka ze świetlicy.
2. Nauczyciel świetlicy weryfikuje tożsamość osoby odbierającej dziecko.
3. Poinformowane dziecko udaje się do szatni przy świetlicy, zmienia obuwie, ubiera się i 

opuszcza teren szkoły.
4. Dzieci nieuczęszczające na świetlicę, po zakończonych zajęciach udają się z nauczycielem 

do szatni, zmieniają obuwie i udają się do wyjścia.  Nauczyciel weryfikuje tożsamość 
rodzica/opiekuna prawnego po czym dziecko opuszczają budynek szkoły. Rodzice 
zobowiązani są do punktualnego przybycia do szkoły celem odebrania dziecka.



5. Uczeń klasy IV – VI, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyznaczonego 
wyjścia w celu opuszczenia szkoły. 

III. Kuchnia, stołówka szkolna

1. Wszystkie pomieszczenia gastronomiczne należy utrzymywać w wysokich warunkach 
higienicznych. 

2. W pomieszczeniach kuchennych oraz w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby 
upoważnione. 

3. Należy w miarę możliwości zachować dystans pomiędzy stanowiskami, w przypadku braku 
możliwości stosować środki ochrony osobistej. 

4. Podczas korzystania ze stołówki szkolnej uczniowie spożywają posiłek w towarzystwie 
uczniów z zespołu klasowego wg ustalonego harmonogramu. 

5. Czyszczenie blatów odbywa się po każdej grupie, która spożyje posiłek. 
6. Stołówka szkolna rozpocznie swoją działalność od 3 września br. 
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z użyciem detergentu w 

temperaturze min. 60* C lub je wyparzać. 
8. Usunąć należy wszystkie dodatki, dekoracje (serwetki, wazoniki, podkładki, itp.). 


