
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania 
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców 

i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Sulejowie w trakcie prowadzonych zajęć w roku szkolnym 
2020/2021 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 14 sierpnia 2020r 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, w trakcie prowadzonych  w niej zajęć 

wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych w nowym roku szkolnym. 

      § 2 Sposób organizowania zajęć 

1. Uczniowie  edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynają lekcje o 15 min. później niż reszta 

uczniów, co umożliwi konieczne przemieszczanie po terenie szkoły ( toaleta, stołówka)                 

w czasie gdy pozostali uczniowie mają lekcje. 

Oddziały IV – VIII  godz. 800 

Oddziały 0 – III od  godziny 8 15  ( ta rozpiska zespołu nauczycieli) 

Dwa wejścia dla uczniów :od parkingu klasy IV-VI i O- III, od ulicy Koneckiej klasy VII- 

VIII. 

Oddzielne wejście dla pracowników szkoły: przez świetlicę. 

Przy wejściu odbywać się będzie pomiar temperatury i dezynfekcja rąk oraz sprawdzenie czy 

są maseczki. 

Przy drugiej zmianie jedno wejście od parkingu, wyjście od ulicy Koneckiej. 

2. Oddziały 0 – III są odizolowane od reszty szkoły, nauczyciel prowadzi zajęcia wyłącznie                 

w jednym pomieszczeniu. 

3. Oddziały IV –VIII przebywają w wyznaczonych klasach a nauczyciele przechodzą do 

uczniów. Zachowują zasady bezpieczeństwa. 

4. W sali przebywają  uczniowie, z zachowaniem zasady: ławka ustawiona w odstępie 1,5 m.  

5. Dzieci po każdorazowym wejściu do sali powinny, pod nadzorem nauczyciela, umyć ręce   

z zachowaniem określonych przez GIS zasad. 

6. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa –  przez dzieci,  nauczyciele korzystają  

z różnych formy zabezpieczenia ( maseczka, przyłbica, rękawiczki). 

7. Jest skrócony czas pobytu w szkole ( skróciliśmy przerwy do 5 minut i obiadowe do 15 minut). 

8. Podczas przerw uczniowie przebywać będą  w grupie w sali lekcyjnej i pod opieką 

nauczyciela z którym mieli lekcje. Są odprowadzani do stołówki, do szatni lub innej sali 

lekcyjnej.  Do innej sali należy przeprowadzić uczniów w maseczkach pod opieką 

nauczyciela. 

9. W szkole za zgodą rodziców uczeń może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach - w tym 

zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne. Zajęcia 

będą prowadzone w sali terapeutycznej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

10. Biblioteka jest zamknięta, książki dla wszystkich uczniów wypożycza wychowawca, 

nauczyciel języka polskiego ( lektury), robią to za pośrednictwem Internetu, a odbiór książek 

odbywa się bez osobistego kontaktu. Nauczyciel biblioteki dostarcza książki do sal 

lekcyjnych. 



11. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.  

Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na 

placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

12. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły. 

13. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela 

sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę. 

14. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów. 

Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga  będą umyte lub 

zdezynfekowane. 

15. Brak apeli, akademii i wszystkich zgromadzeń uczniów. 

16. Ograniczenie kontaktów uczniów różnych szkół, np. zakaz organizacji zawodów sportowych 

pomiędzy szkołami. 

17. Ograniczono liczbę uczniów w stołówce i zapewniono im dodatkową opiekę, wykorzystując 

nauczycieli którzy nie mają w tym czasie zajęć lekcyjnych, a uczą w tych klasach.  

Wydawanie obiadu :  

1115 oddziały 0 – I 

1130  oddziały II – I11 

1215 oddziały  IV-  VI 

1320  oddziały VII - VIII 

 

§ 3 Przyprowadzania i odbiór dzieci 

1. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do 

dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający 

dzieci i uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

2. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych                

i bez obniżonej odporności immunologicznej. 

3. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

4. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły ( od ulicy Koneckiej). Przez 

wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim 

czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły. 

5. W oddziałach edukacji wczesnoszkolnych prosimy o podpisanie worków i odzieży 

wierzchniej dzieci( ułatwi to przebieranie dzieci).  

6. Uczniowie oddziałów edukacji wczesnoszkolnej będą mieli przygotowane kolorowe ( dla 

każdej klasy inny) identyfikatory z imieniem i oznaczeniem klasy co ułatwi w pierwszych 

dniach nauki przemieszczanie się z szatni do sal. 

7. Przed wejściem do korytarza szkolnego wyznaczony przez dyrektora pracownik będzie badał 

temperaturę dziecka z użyciem bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury 

równej lub wyższej niż 37◦ C dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach (w 

sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie). 

8. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one 

umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do 

ich natychmiastowego odebrania. 

9. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Czas pobytu ucznia w szkole nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych,  w sytuacjach 

wyjątkowych decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor w porozumieniu  z rodzicami   

(oznacza to konieczność przebywania  w ogólnodostępnej świetlicy). 



12. Uczeń, którego jeden z rodziców nie pracuje, opuszcza szkołę natychmiast po zakończeniu 

zajęć i nie może przebywać w świetlicy, w szczególnych przypadkach w tej sprawie decyduje 

dyrektor. 

13. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

§ 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 

jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel 

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem  i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do 

wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek  i maseczek ochronnych. Co 

najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być 

dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych 

należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień                ( karta 

monitoringu czynności sanitarnych). 

3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć II zmiany pomieszczenia będą wietrzone oraz dezynfekowane 

sprzęty szkolne. 

6. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są skorzystania             

z konsultacji medycznej. 

7. Są wyznaczone – drogi poruszania się po szkole m.in. do toalety, tak aby uniemożliwić 

kontakty uczniom różnych klas. 

 

§ 5 Kontakt z osobami trzecimi 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły 

powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania 

rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy 

i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

4. Kontakt z pracownikami szkoły przez domofon ( do sekretariatu i odrębny do pracowników 

obsługi). 

5. W szkole funkcjonuje skrzynka podawcza. 

§ 6 Pozostałe regulacje 

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 

rodzicom indywidualnie za pomocą  strony internetowej szkoły oraz poczty elektronicznej. 

2. Na tablicy informacyjnej   znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Pokój nauczycielski jest zamknięty, nauczyciele pobierają dokumentacje                                

i pozostawiają swoje rzeczy osobiste.  W pokoju nauczycielskim może przebywać 

jednocześnie  maksymalnie dwóch nauczycieli z zachowaniem reżimu sanitarnego. 



4. Wszystkie informacje za pośrednictwem Internetu przekazuje dyrektor. 

5. Spotkania rad pedagogicznych odbywają się zdalnie przez Internet. 

6. Osoby nie będące uczniami tej szkoły, mogą korzystać z sali gimnastycznej tylko                  w 

sobotę - pod warunkiem dezynfekcji obiektu na koszt wynajmującego pomieszczenie. 

7. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów 

prawnych uczniów.  

§ 7 Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której 

podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp 

do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. Z uczniem przebywa opiekun 

(pielęgniarka, pedagog, nauczyciel wychowawca, dyrekcja) 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej. 

§ 8 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka 

1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel 

powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a 

także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły. 

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora 

oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu 

postępowania. 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę 

nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując 

jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, 

pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły 

§  9 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 

1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien 

niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli 

objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać 

o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom. 

2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

3. Jeżeli dojdzie do zakażenia dyrektor w pierwszej kolejności: natychmiast powiadamia 

piotrkowski sanepid i wykonuje polecenia jego pracowników, tworzy listę uczniów                i 

nauczycieli, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną do 7 dni wstecz, w porozumieniu             z 

sanepidem, wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną 

nakazuje opuszczenie szkoły i organizuje bezpieczny transport do domu, powiadamia organ 

prowadzący, kwarantannę i badania organizuje sanepid wg odrębnych przepisów. 

                                 



§10. Postępowanie z pomieszczeniami w których wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem 

korona wirusa. 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym 

podejmuje decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 

pomieszczeń i przedmiotów. 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka 

zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach. 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, 

nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni 

na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie 

szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do 

szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, 

aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi 

pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w 

których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia 

koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy 

pozostaćw domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w 

których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania 

oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć 

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami 

bezpieczeństwa żywności. 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 


