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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEPARCIE 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

1.Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2.Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2,wywołującym chorobę COVID-19,wśród dzieci oraz 
pracowników Szkoły w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły(przedsionek od strony osiedla, przedsionek od strony boiska szkolnego w 
Nieparcie)zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 



 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. Pracownicy obsługi posiadają zeszyt wejść do szkoły i zapisują w nim 
dane  osób, które wchodzą  z zewnątrz na teren szkoły). 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. Każdy z wychowawców klas zobowiązany jest do posiadania numeru 
telefonu do rodziców(prawnych opiekunów) uczniów. Aktualne numery telefonów 
muszą znajdować się również w sekretariacie szkoły. 

 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego ,co najmniej 1 
termometr dla szkoły (jeden w szkole w Nieparcie ,jeden w szkole w Gostkowie) i 
dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 
użyciu. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,(w 
szkole w Nieparcie-gabinet pielęgniarki, w szkole w Gostkowie-biuro księgowej) 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, 
która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów 
na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych 
klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).Wyznaczenie stref 
przebywania uczniów podczas przerw śródlekcyjnych przy sprzyjającej 
pogodzie(szkoła Niepart-strefa A klasa I od strony osiedla, strefa B klasa II duże 
boisko, strefa C klasa III duże boisko, szkoła w Gostkowie-strefa A klasa VIII, 
strefa B klasa VIIa strefa C klasa VIIb strefa D klasa VI strefa E klasa IV). W razie 
niepogody każda klasa spędza przerwy w swoich wyznaczonych klasach(dyżur z 
uczniami sprawuje nauczyciel, który miał zajęcia w danej klasie) .Należy unikać 
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

 Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są dyżurni nauczyciele (3 nauczycieli 
w szkole w Gostkowie),w budynku szkoły w Nieparcie dyżur pełni nauczyciel 
kończący lekcje w danej klasie(jeśli nauczyciel kolejne zajęcia realizuje w 
budynku w Gostkowie, wówczas opiekę sprawuje pracownik z przygotowaniem 
pedagogicznym do momentu przejęcia uczniów przez kolejnego prowadzącego). 

 Uczniowie w klasach i na przerwach(na świeżym powietrzu) poruszają się bez 
maseczek, podczas jazdy autobusem uczniowie zobowiązani są do noszenia 
maseczek. We wszystkich pozostałych przestrzeniach budynków szkolnych 
uczniowie obowiązkowo noszą maseczki. 

 Nauczyciele klas I-III są odpowiedzialni za takie sprawowanie dyżurów, aby 
uczniowie przebywali w swoich strefach, ponadto nauczyciel zobowiązany jest do 



zorientowania się czy na boisku szkolnym nie przebywa inna klasa (z 
wyłączeniem zajęć z religii i języka angielskiego przed i po zajęciach). 

 Jeżeli w czasie przerw śródlekcyjnych na boisku przebywa jedna klasa wówczas 
może ona korzystać z placu zabaw i nie jest zobowiązana do przestrzegania 
swojej strefy. 

 Obowiązująogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W szkole w częściach wspólnych obowiązuje 
noszenie maseczek(dotyczy wszystkich pracowników szkoły, szczególnie w 
kontaktach z uczniami i osobami trzecimi przebywającymi w szkole w częściach 
wspólnych). 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 
jeżeli szkoła posiada szafki(szkoła w Nieparcie). Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą(jeżeli zajdzie taka konieczność 
przybory muszą być zdezynfekowane po każdym użyciu przez innego ucznia). 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
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. 

  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz 
godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i 
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 



 Rekomenduje się,we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i 
wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni 
 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i 
służb medycznych. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, dezynfekować płynem oraz 
dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.(na klawiaturach 
laptopów i komputerów należy zainstalować specjalne osłony lub dezynfekować 
klawiatury używanego sprzętu po każdorazowym jego użyciu). 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły. 
 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

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



 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy 
tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące 
ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw 
międzylekcyjnych,a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości 
praca zdalna). 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. W 
szkole w Nieparcie(gabinet pielęgniarki),w szkole w Gostkowie(biuro księgowej). 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego *. 

* 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 odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu 
i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na 
zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

 

 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 
i inne formy wychowania przedszkolnego. 



 Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych przebywać w 
wyznaczonej i stałej sali. 

 Zaleca się ,aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości 
organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 

 W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

 Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 
do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15m2; w przypadku liczby dzieci 
większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże 
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż1,5m2. 

a) Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, 
jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 

b) Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 
2,5m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub 
zapewnione jest leżakowanie. 

 W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować ,jeżeli do zajęć wykorzystywane są 
przybory sportowe należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować(po każdym 
dniu). 

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek. 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie 
zajęć. 

 Należy zapewnić taką organizację zajęć, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup dzieci. 

 Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny w każdej 
przestrzeni(minimum 1,5m). 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału 
przedszkolnego muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników jak innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej(przedsionek w 
Nieparcie od strony osiedla i przedsionek od strony boiska szkolnego).Mogą 
wchodzić rodzice z zachowaniem 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi 2m lub w odstępie 
od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi przestrzegając wszelkich środków 
ostrożności(osłona ust ,nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 
rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności(osłona ust,nosa,rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Na terenie placówki może przebywać tylko osoba zdrowa, w której domu nie 
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 



 Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres 
adaptacyjny do niezbędnego minimum, osoby te muszą zachować dystans 
społeczny co najmniej 2m. 

 Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów 
chorobowych. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe. 

 Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba 
na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

 Należy ograniczyć do minimum przebywanie na terenie  placówki (Niepart),osób 
trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

 Pracownicy obsługi(Niepart) muszą prowadzić zeszyt w którym muszą zapisywać 
dane osób trzecich przebywających na terenie placówki. 

 Wychowawcy oddziałów przedszkolnych muszą posiadać aktualne numery 
telefonów rodziców/prawnych opiekunów dzieci, aby w razie konieczności 
zapewnić szybką komunikację. Numery telefonów dzieci z oddziałów 
przedszkolnych muszą znajdować się również w sekretariacie szkoły. 

 Należy posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury 
ciała dziecka jeżeli istnieje taka konieczność. 

 W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów należy odizolować je 
od reszty grupy(gabinet pielęgniarki), w przypadku większej ilości dzieci należy 
zachować odległość od innych osób minimum 2m oraz niezwłocznie powiadomić 
rodziców/prawnych opiekunów. 

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy 
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. 

 Z placu zabaw mogą korzystać dzieci tylko z jednej grupy, po uprzednim 
czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do 
których dzieci będą miały dostęp. 

 Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu 
lub dezynfekowany(po każdym dniu). 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni. 
 Przed wejściem do budynku należy umieścić środek do dezynfekcji rąk oraz 

umieścić informację o dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, które wchodzą 
do budynku. 

 Rodzice/prawni opiekunowie muszą dezynfekować dłonie lub muszą zakładać 
rękawiczki oraz muszą używać maseczek. 

 Należy dopilnować ,aby dzieci jak i osoby dorosłe myły ręce wodą z mydłem (po 
przyjściu z dworu, przed jedzeniem po skorzystaniu z toalety). 



 Należy utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych oraz powierzchni 
dotykowych. 

 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 

 Personel opiekujący się dziećmi musi być wyposażony w indywidualne środki 
ochrony osobistej w tym fartuchy z długim rękawem(do użycia np. przy 
przeprowadzaniu zabiegów higienicznych u dzieci). 

 Należy na bieżąco dezynfekować toalety przy oddziałach przedszkolnych. 

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i 
personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 Pracownicy/obsługa pracująca w oddziałach przedszkolnych nie powinni 
przychodzić do pracy w razie niepokojących objawów, powinni zostać w domu i 
skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub 
inną kompetentną jednostką. 

 Jeżeli u pracownika oddziału przedszkolnego wystąpią niepokojące objawy 
należy niezwłocznie odsunąć go od wykonywania obowiązków ,należy wstrzymać 
przyjmowanie następnych dzieci i powiadomić właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną. 

 Obszar wktórym poruszał się pracownik należy niezwłocznie 
posprzątać,zdezynfekować. 

 Należy ustalić listę osób, które przebywały w tym samym czasie co osoba 
podejrzana o zarażenie, a przebywająca w oddziałach przedszkolnych. 

 

 

 
Wytyczne zostają wprowadzone od dnia 1 września 2020 roku. 


