
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. S. LUBOMIRSKIEGO W NOWYM WIŚNICZU 

OBOWIĄZUJĄCE OD 18 STYCZNIA 2021R. 

 

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.),  

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

u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny              

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)  

• 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.2020.493 ze zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 18 stycznia 

2021r.  

 

 



§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 

COVID-19,dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.  

2. Celem procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych                      

w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  

 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do 

wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i choroby 

COVID-19.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej.  

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności 

za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.  

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

pracownika.  

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk             

i powierzchni.  

7. Zapewnia przy wejściu do szkoły dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i instrukcje ich 

dezynfekowania, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i salach lekcyjnych mydła i płyny 

do dezynfekcji rąk oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.  

 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do zapoznania się przeciwepidemicznymi wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.  

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji pod kątem podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub choroby COVID-19.  

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.  

4. Pracownicy przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki, w trakcie pracy często myją ręce                         

i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.  

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.  

6. Pracownicy w częściach wspólnych ( korytarze, sekretariat, szatnie) zakrywają usta i nos.  

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.  

8. Pracownicy pedagogiczni:  

a) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.  

b) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk.  

c) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 



powietrzu. Przypominają o zakrywaniu ust i nosa w częściach w wspólnych korytarze, 

sekretariat, szatnie, toalety i autobus)  

d) Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. 
pluszowe zabawki, dywany.  

e) Wietrzą salę, w której prowadzą zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

f) Mogą wykonać weryfikację temperatury ciała u ucznia za pomocą bezdotykowego 

termometru.  

 

9. Personel obsługowy: 

 

a) Usuwa z sal lekcyjnych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

jak np. pluszowe zabawki, dywany.  

b) Wietrzy sale i pomieszczenia ogólnodostępne, co najmniej raz na godzinę.  

c) Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania               

w czystości ciągów komunikacyjnych.  

d) Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 

krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.  

e) Pracuje według harmonogramu opracowanego przez dyrektora.  

f) Wypełnia karty kontrolne dezynfekcji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

g) Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub chorobę COVID19.  

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego               

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole  

2. Przekazują wychowawcy klasy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Jeżeli jest to 

konieczne dołączają zaświadczenie lekarskie.  

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, 

jeśli wcześniej chorowało.  

6. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.  

7. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły mierzą mu temperaturę.  

8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.  

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą                  

z mydłem, dezynfekcji rąk (jeśli nie mam przeciwwskazań zdrowotnych), nie podawaniu ręki na 

przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. 

11.  Rodzice/opiekunowie odprowadzają dziecko do drzwi szkoły i tam jest ono przejmowane przez 

personel szkoły.  



§ 5 

GASTRONOMIA 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, 

w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Pracownicy dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny, 

naczynia stołowe i sztućce.  

2. Szkoła korzysta z posiłków przygotowywanych przez punkt znajdujący się przy Szkole 
Podstawowej w Starym Wiśniczu /catering/.  

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym – jadalnia sala 07, zgodnie     
z aktualnymi wytycznymi SANEPIDu.  

4. Po każdej grupie odbywa się dezynfekowanie blatów stolików, krzeseł.  

5. Jeśli będą to posiłki w pojemnikach jednorazowych należy zadbać o higieniczne warunki 

przekazania posiłków dzieciom.  

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 
min. 60 stopni Celsjusza.  

 

§ 6 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

1. Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne. 

2.  Organizacja pracy szkoły umożliwia osobne wejścia dla uczniów  

oddziały przedszkolne - wejście nr 1 (nowe skrzydło)  

klasy 1 – 3 wejście nr 4 (nowe skrzydło)  

klasy 4 – 8 wejście na parterze (stare skrzydło). 

3. Klasa ma zajęcia w wyznaczonej sali wg osobnego harmonogramu.  Zajęcia z informatyki                        

i edukacji informatycznej odbywają się w salach 204, 14.  

4. Zajęcia wychowania fizycznego i sportowe, określa odrębny regulamin  

5. W trakcie zajęć szkolnych rezygnuje się ze śpiewu chóralnego.  

6. Zasady korzystania z biblioteki, świetlicy szkolnej oraz godziny ich pracy regulują odrębne 

regulaminy  

7. 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 określa odrębny regulamin  

8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

10. Odbieranie dzieci ze szkoły:  

a) Rodzic oznajmia swoją obecność za pomocą dzwonka i czeka.  

b) Pracownik odprowadza do drzwi dziecko. 

11.  Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi placówki są zamknięte od 7.00 do 16.30. 

Przyprowadzenie dziecka oraz chęć odbioru sygnalizuje się dzwonkiem.  

12.  Uczniowie korzystają w szatni z wyznaczonych boksów.  

oddziały przedszkolne – szatnia 001p,  

klasa 1c – szatnia 106  

klasy 2c ,3 – szatnia 007p,  

klasy 1a, 1b, 1d, 2a, 2b – 3 piętro,  

klasy 4-6 szatnia stare skrzydło,  

klasy 7,8 szatnia w nowym skrzydle 009p.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w plecaku.  



14. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

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

w czasie zajęć.  

16.  Przerwy w klasach 1 – 3 organizuje nauczyciel w interwałach adekwatnych do potrzeb.  

17.  Przerwy w klasach 4 – 8 odbywają się zgodnie z podziałem godzin.  

18.  Klasa spędza przerwy pod nadzorem nauczycieli, w wyznaczonych strefach.  

19. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły.  

20. Uczniowie mogą wychodzić poza teren szkoły wyłącznie pod opieką nauczycieli.  

21.  Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny.  

22. Uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń nauczycieli. 

23.  Rodzice ucznia/opiekunowie prawni mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do 

szybkiej komunikacji.  

24. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w izolatorium /sala 

008p/. Rodzice/opiekunie prawni zostają zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 

 

 

§ 7 

DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA LUB PRACOWNIKA 
  

1. Pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje dziecko do izolatorium (sala 008p).                                

W pomieszczeniu tym dziecko będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów 

prawnych.  

2. Nauczyciel telefonicznie informuje dyrektora lub sekretariat o zaistniałej sytuacji.  

3. Nauczyciel lub sekretariat bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, którzy 

powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.  

4.  Dyrektor w razie złego stanu dziecka i braku odpowiedzi ze strony rodzica/prawnego opiekuna 

dzwoni na 999 lub 112.  

5. Pracownik mający objawy choroby zakaźnej (duszności, kaszel, gorączka), telefonicznie informuje 

dyrektora lub sekretariat o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie opuszcza zakład pracy.  

6. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika szkoły należy odizolować teren szkoły oraz 

poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po 

kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 18 01.2021r.  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

 

 

 

 

 


