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PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSAKOWIE  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w 

Kosakowie w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz 

rodziców/opiekunów prawnych i dzieci uczęszczających do tej placówki. Celem procedur jest 

zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.  

§ 2. 

PRACA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKRESIE PANDEMII COVID- 19 

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

2. Uczniowie w szkole mogą przebywać według określonego harmonogramu zajęć 

obowiązującego w szkole.  

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie lub dezynfekcja rąk. Przy wejściu do 

szkoły, w świetlicach szkolnych, sali informatycznej oraz przy wejściu do stołówki 

szkolnej są umieszczone środki do dezynfekcji rąk z których należy korzystać. 

4. Wszystkie zajęcia dla klas I-III klasy i oddziałów zerowych odbywają się w tej samej 

sali lekcyjnej z wyłączeniem wychowania fizycznego i zajęć informatycznych. 

5. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych: na korytarzach rekomendowany jest obowiązek zasłaniania ust i nosa 

maseczką. 

6. Osoby wchodzące z zewnątrz na teren szkoły zobowiązane są do zachowania dystansu 

społecznego dezynfekcji rąk, rekomenduje się też zakrywanie ust i nosa. Główną 

formą kontaktu rodziców/ opiekunów prawnych ze szkołą jest komunikacja 

telefoniczna, mailowa oraz przez dziennik elektroniczny.  

7. Przyprowadzanie dzieci do szkoły: 

a) Tylko jedna  osoba zdrowa przyprowadza dziecko maksymalnie 10 min przed 

rozpoczęciem zajęć szkolnych, odprowadza dziecko do drzwi wejściowych 

budynku, ale nie wchodzi do środka budynku. 
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b) Przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko powinno odkazić ręce 

płynem do dezynfekcji rąk. 

c) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić 

przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na 

konsultacje lekarskie. 

d) Dzieci z oddziałów zerowych i klas szkoły podstawowej korzystają wyłącznie 

z wyznaczonych miejsc w szatni. 

8. Odbieranie dzieci z oddziałów zerowych i klas szkoły  podstawowej: 

a) Odbieranie dzieci odbywa się do godz. 17.00  

b) Rodzice odbierający dzieci bezpośrednio po lekcjach oczekują na dzieci przy 

wejściu do szkoły aż nauczyciel, który zakończył zajęcia z dziećmi 

przyprowadzi je do wyjścia.   

c) Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy zobowiązani są do oczekiwania przy 

drzwiach wejściowych do świetlicy, nie wchodzą do sali. 

Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do 

zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 metra.  

9. Sale i korytarze szkolne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie: 

umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte.  

11. Uczniowie powinni używać swoich przyborów i podręczników, nie wymieniać się 

nimi, do ich przechowywania w szkole wykorzystują przydzielone im indywidualne 

szafki.   

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub 

dezynfekowane codziennie po zajęciach.  

13. Realizacja części zajęć może odbywać się na świeżym powietrzu, zwłaszcza zajęć 

wychowania fizycznego. 

14. W stołówce szkolnej dzieci spożywają posiłki według ustalonego harmonogramu. 

Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane. Posiłki wydawane są 

przez pracowników firmy cateringowej zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. 

Rekomenduje się, aby osoby znajdujące się w stołówce szkolnej: nauczyciele pełniący 

dyżur, oraz pracownicy firmy cateringowej nosili osłonę ust i nosa.  

§ 3. 

1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW I UCZNIÓW 

a) 10 zasad dla ucznia, do których dzieci powinny się stosować: 

• Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. 

• Często myj ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

• Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 

• Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 

• Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. 

• Używaj tylko własnych przyborów szkolnych, nie przynoś niepotrzebnych 

przedmiotów ani zabawek. 

• Spożywaj swoje jedzenie i picie. 

• Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. 
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• Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast 

poinformuj o tym nauczyciela. 

• Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 

b) 10 wskazówek dla rodziców, do których rodzice powinni się stosować: 

• Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka. 

• Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

• Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli. 

• Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń. 

• Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. 

• Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków. 

• W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/i ze szkoły. Pomyśl o 

spacerze, rowerze. 

• Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. 

• Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich. 

§ 4. 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM  

1. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, 

2. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

3. Pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik szkoły bezzwłocznie zabezpiecza się w: 

przyłbicę, fartuch ochronny z długimi rękawami, półmaskę i rękawiczki. Dziecko zakłada 

maseczkę lub przyłbicę. 

4. Pielęgniarka szkolna lub inny wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel bezzwłocznie 

odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali 

izolacji), 

5. Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 

6.  Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic 

jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

§ 5. 

MOŻLIWE WARIANTY  ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia 

na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów.  
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a) Wariant B  

Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dotyczyć organizowania zajęć w 

mniejszych grupach lub dla części klas– zajęcia stacjonarne, a pozostałe klasy- zajęcia zdalne, 

a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor 

szkoły będzie organizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na 

kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego 

opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym 

nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o 

przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych. 

b) Wariant C 

Nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów -  kluczowa przy podejmowaniu takiej 

decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w 

powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole. 

2. W przypadku przejścia szkoły w na kształcenie w modelu hybrydowym lub zdalne 

nauczanie dyrektor szkoły poinformuje jego zasadach w Regulaminie Edukacji 

Zdalnej.    

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 28 marca 2022 r. 

2. Osobistą osłonę ust i nosa zapewnia dzieciom rodzic, a pracownicy sami sobie. Szkoła 

dysponuje maseczkami dla uczniów i pracowników  w sytuacjach tego wymagających 

np. kiedy maseczka lub przyłbica ulegnie zużyciu, zniszczeniu w trakcie zajęć lub 

pracy. 

3. Szkoła Podstawowa w Kosakowie zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak 

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19. 

4. Procedury obowiązują do odwołania. 


