
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA 

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPCU W CZASIE EPIDEMII  

DLA UCZNIÓW KLAS I – III  

PRZY UWZGLĘDNIENIU WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS. 

obowiązujące od dnia 18 stycznia 2021 roku  

 

1. Szkoła Podstawowa w Słupcu wznawia pracę stacjonarną dla uczniów klas I-III z 

dniem 18 stycznia 2021 r. 

2. Szkoła pracuje zgodnie z opracowanym planem zajęć. 

3. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy wchodzą na teren szkoły tylko wejściem 

głównym (jedynym). 

4. Wejście do budynku szkoły zaopatrzone jest w płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcje 

użycia środka dezynfekującego i obowiązkowo wszyscy wchodzący do budynku 

szkoły zobligowani są do korzystania z niego. 

5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych sugerujących 

na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 

w warunkach domowych. 

6. Na terenie szkoły /w części budynku wyznaczonej dla szkoły/ mogą przebywać 

tylko i wyłącznie uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 

7. Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, 

rodziców, rodzeństwa i  opiekunów dzieci.  

8. Rodzic lub inna osoba z zewnątrz może wejść na teren szkoły jedynie na wcześniej 

umówione spotkanie z dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu po 

uprzednim przedstawieniu celu wizyty. /Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych/. 

9. Rodzice/opiekunowie doprowadzają dzieci tylko do drzwi głównych, nie wchodzą na 

teren szkoły.  

10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej 

– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

11. Uczniowie, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek na terenie 

szkoły nosić przyłbice lub maseczki. 

12. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani przez osoby zdrowe. 

W drodze do i ze szkoły stosują się do aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej ( m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona 

nosa i ust). 

13. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły przewozem szkolnym w przestrzeni publicznej 

mają obowiązek zakrywania nosa i ust. 



14. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły  wynoszący 

min. 1,5 m. 

15. Po odprowadzeniu dzieci, rodzice bezzwłocznie opuszczają teren szkoły, nie tworzą 

skupisk, pamiętają o zachowaniu odpowiednich odległości. 

16. Dzieci na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust w strefach wspólnych. 

17. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole rodzice 

zobowiązani są do przekazania dyrektorowi szkoły istotnych informacji dotyczących 

jego stanu zdrowia, przyprowadzania  do szkoły  dziecka zdrowego – bez żadnych 

objawów chorobowych. 

18. Każda grupa uczniów ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z 

pozostałymi klasami. 

19. Każda grupa uczniów (klasa) przebywa w swojej sali, pracuje zgodnie z ustalonym 

planem zajęć.  

20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

21. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych / temperatura ciała powyżej 38˚C, kaszel, duszności/ 

niezwłocznie odizolowuje ucznia od grupy i powiadamia rodziców/ opiekunów 

ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

22. Każda grupa uczniów/klasa ma przydzielonych tych samych, stałych nauczycieli. 

23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku, w plecaku lub szafce ucznia. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

24. Uczeń do szkoły nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. 

25. Uczniowie  pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw i boiska 

szkolnego  w wyznaczonych grupach. 

26. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

27. Sala gimnastyczna po każdych zajęciach oraz używany sprzęt sportowy jest myta 

i dezynfekowana. 

28. Podczas organizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

29. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej oraz uczniów dojeżdżających. Godziny pracy 

świetlicy szkolnej wynikają  z informacji zebranych od rodziców oraz godzin 

odwozów. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy szkolnej, a w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych oraz na świeżym powietrzu.  

30. W szatni szkolnej przebywają uczniowie w odległości min. 1,5 m od siebie. Nadzór 

nad uczniami w szatni przed zajęciami i po skończonych zajęciach sprawuje 

wyznaczony nauczyciel. 

31. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują w stosunku do siebie dystans  



32. Na terenie szkoły od 18 stycznia 2021 r. dla uczniów klas I-III będą prowadzone 

wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe oraz zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z ustalonymi planami/harmonogramami. 

33. W szkole czynna jest biblioteka szkolna. Uczniowie i pracownicy szkoły korzystają z 

niej według wprowadzonych wewnętrznych zasad bezpieczeństwa. 

II 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do stałego utrzymywania w czystości sal 

przeznaczonych dla uczniów, szatni, sprzętów na placu zabaw, sprzętu sportowego, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich np. blatów w salach. 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.  

4. Na bieżąco personel sprzątający dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 

ich dezynfekcję oraz czyszczenie z użyciem detergentu.  

5. Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

6. Obowiązkowo każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni 

lub zakładania rękawiczek. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły na umówione spotkanie 

obowiązkowo posiadają maseczki lub przyłbice.  

7. Regularnie uczniowie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

III 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

1. Szkoła organizuje uczniom wyżywienie w postaci jednego ciepłego posiłku.  

3. Uczniowie korzystają z jadalni szkolnej z podziałem na grupy. Obiady wydawane są z 

zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.  

5. W szkole korzysta się z naczyń i sztućców wielorazowego użytku, które są myte w 

zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane. 

 6. Osoba wydająca posiłki posiada odzież ochronną: fartuch, czepek oraz maseczkę i 

rękawiczki.  

7. Blaty, poręcze krzeseł są czyszczone po każdorazowym korzystaniu przez grupę. 



 8. W jadalni nie funkcjonuje samoobsługa. Posiłki są podawane przez osobę do tego 

upoważnioną.  

9. Podczas każdej z przerw obiadowych dodatkowo w jadalni pełni dyżur nauczyciel.  

10. Dzieci mogą w szkole spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki powinny 

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

IV 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.  

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji.  

3. 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 a w 

przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna.  

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.  

5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji 

dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały 

dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 

domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 

teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie 

nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor 

szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  



7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 

przypadkiem.  

8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 

zgodnie z procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.).  

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

10. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym.  

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.  

 

Niniejsze procedury obowiązują w Szkole Podstawowej w Słupcu od 18 stycznia 2021 r. 

do odwołania. 

 

                                                                          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

                                                                                          Władysława Wróbel 

 

 


