
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULANICY  

DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO UCZNIOM, RODZICOM 

 I PRACOWNIKOM SZKOŁY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 

 

Procedura opracowana została na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia  oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

1. Szkoła kontynuuje nauczanie, wychowanie i opiekę nad uczniami, z której mogą 

skorzystać wszyscy uczniowie.  

2. Wszyscy rodzice i pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się z nowymi 

zasadami funkcjonowania szkoły opisanymi w niniejszej procedurze oraz mają 

obowiązek ich przestrzegania. 

 3. Rodzice, którzy wyrażą chęć, aby ich dziecko korzystało z zajęć organizowanych  w 

szkole, zobowiązani są przekazać osobiście lub elektronicznie własnoręcznie podpisany 

formularz deklaracji/ oświadczenia, które znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

Uczniowie przychodzący pierwszy raz na dane zajęcia przynoszą podpisane przez 

rodziców formularze.  

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

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

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

ucznia do szkoły.  

7. Rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mogą wchodzić z dzieckiem do 

szkoły.  

8. W czasie wejścia do przedsionka szkoły należy przestrzegać zasady bezpiecznej 

odległości 2m 



9. Rodzic i uczeń ma posiadać na twarzy maseczkę, rękawiczki jednorazowe, uczeń ma 

zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły (przy wejściu będzie płyn do dezynfekcji 

i instrukcja jego użycia).  

10. W razie potrzeby nauczyciele/opiekunowie uczniów kontaktują się z rodzicami 

telefonicznie, przy czym rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów, szczególnie 

podczas pobytu dziecka w szkole.  

11. Rodzice zobowiązani są do weryfikacji aktualnych danych kontaktowych, którymi 

dysponuje szkoła.  

12. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) w wyznaczonym obszarze. 

Wytyczne dla pracowników i nauczycieli 

1. Dyrektor szkoły zorganizował spotkanie z pracownikami na temat sposobów zapobiegania 

 i przeciwdziałania Covid -19.  

2. Do pracy w szkole przychodzą tylko osoby zdrowe.  

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu , kontaktuje 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 informując, że może być zarażony 

koronawirusem.  

4. Szkoła unika rotacji pracowników i ogranicza liczbę osób uprawnionych do wejścia na teren 

szkoły.  

5. W szkole w sytuacji niepokojącej mierzy się temperaturę pracownikowi. 

6. Jeżeli w domu pracownika przebywa osoba objęta kwarantanną lub jest w izolacji, pracownik 

przez ten okres nie podejmuje pracy.  

7. Pracownicy zachowują między sobą oraz w kontaktach z osobami odwiedzającymi szkołę 

dystans wynoszący minimum 2 m.  

8. Pracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnych środków ostrożności w kwestii zasad 

prozdrowotnych, między innymi - wchodząc do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.  



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

oraz nauczycielami.  

10. Pracownicy w drodze do szkoły mają obowiązek zakrywania nosa i ust. Przed wejściem do 

szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

11. Wszyscy pracownicy mają dostęp do indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki) oraz do ciepłej wody, mydła i płynu do dezynfekcji.  

12. Szkoła w miarę możliwości nie angażuje w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych 

pracowników powyżej 60 roku życia.  

13. Jeżeli pracownik przebywający na stanowisku pracy zaobserwuje objawy chorobowe 

sugerujące zakażenie koronawirusem natychmiast jest odsunięty od pracy i odizolowany w 

pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (sala gimnastyczna szkoły). W sali 

może przebywać więcej osób z zachowaniem 2m odległości z każdej strony i zastosowaniem 

środków ochrony osobistej.  

O zaistniałej sytuacji pracownik informuje telefonicznie dyrektora szkoły, powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej wytycznych. Następnie pracownik udaje się do 

domu transportem własnym lub sanitarnym. Szkoła wstrzymuje przyjmowanie uczniów i 

interesantów.  

14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest sprzątany i dezynfekowany ze 

szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

15. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba chora miała 

kontakt.  

16. Na drzwiach wejściowych oraz tablicy informacyjnej umieszczone są numery telefonów 

służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału zakaźnego.  

17. Pracownicy obsługi sprzątającej w sposób szczególny dbają o utrzymywanie czystości w 

salach zajęć, ciągach komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe( poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blaty w salach i w 

pomieszczeniach, w których spożywane są posiłki. Czynności te wykonywane są na bieżąco, 

przynamniej dwa razy dziennie.  

18. Toalety poddawane są bieżącej dezynfekcji.  

19. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Uczniowie nie 

mogą być narażeni na wdychanie oparów użytego środka.  



20. W toaletach znajdują się informacje dotyczące zasad prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji- instrukcje ich użycia.  

21. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony lub 

dezynfekowany.  

22. Pracownicy wchodzą do szkoły wejściem głównym. Gdy drzwi są zamknięte należy dzwonić 

na numer telefonu umieszczony na drzwiach.  

23. Pracownicy szkoły są zobligowani do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.  

24. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania podanych zasad. 

Wytyczne dla rodziców/ opiekunów prawnych 

1.  Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk. Przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zamieszczono instrukcję obsługi dozownika.  

2. Osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zachowania bezpiecznej 

odległości względem pracowników oraz podopiecznych i innych osób, wynoszącego 

minimum 2 m.  

3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe. Rodzice zobowiązani są 

do codziennej weryfikacji stanu zdrowia dzieci, a w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych do pozostawienia ich w domu.  

4. W przypadku wykazywania objawów chorobowych szkoła ma prawo odmówić 

przyjęcia dziecka do szkoły. 

 5. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba objęta kwarantanną lub jest izolowana, 

dziecko pozostaje na ten czas w domu.  

6. Szkoła zabrania wnoszenia przez uczniów do szkoły dodatkowych przedmiotów, w 

tym zabawek. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania niniejszego zakazu.  

7. Rodzice zobowiązani są do przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

oraz współpracy ze szkołą w zakresie zachowania najwyższych standardów 

bezpieczeństwa.  



8. Rodzice uczniów przebywających w szkole zobowiązani są do weryfikacji aktualnych 

danych kontaktowych, którymi dysponuje szkoła.  

9. Przyprowadzenie dziecka na zajęcia prowadzone w systemie reżimu sanitarnego jest 

równoznaczne z akceptacją nowych zasad funkcjonowania szkoły oraz oznacza, że 

rodzice zobowiązują się do ich przestrzegania. 

Wytyczne dla uczniów 

1.  Nie umawiaj się na konsultacje, jeśli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

2. Jeśli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej-

nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.  

3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych uczniów.  

4. W drodze do i ze szkoły korzystaj z maseczki i zachowaj bezpieczną odległość od innych osób 

wynoszącą 2 metry.  

5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne natychmiast umyj ręce wodą z mydłem.  

6. W szatni korzystaj z przydzielonego boksu z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Do szatni 

wchodź w jednorazowych rękawiczkach, maseczką na twarzy oraz zachowuj bezpieczną 

odległość 2m. W miarę możliwości nie korzystaj z szatni.  

7 W szkole zabrania się przemieszczania bez koniecznej potrzeby.  

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce, nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj 

bezpieczną odległość od innych osób, unikaj dotykania oczu, nosa i ust.  

9. Koniecznie unikaj większych skupisk uczniów, zachowaj bezpieczną odległość na korytarzu, w 

toalecie i innych pomieszczeniach na terenie szkoły.  

10. Na terenie szkoły nie korzystaj z telefonu komórkowego.  

11. Zasłaniaj twarz podczas kichania czy kaszlu. Zwracaj uwagę innym w tym zakresie.  

 


