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Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Osieczanach  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Organizacja zajęć 

 

1. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne Szkoły (minimalna przestrzeń do zajęć dla 

uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę), w grupie może przebywać 

maksymalnie 7 uczniów. 

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

4. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m. 

6. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo.  

7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

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

9. W zastępczej sali gimnastycznej, z uwagi na minimalną przestrzeń do zajęć dla 

uczniów, która nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę, może przebywać 

maksymalnie 17 osób.  

10. Po każdych zajęciach w zastępczej sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 

podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

11. Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie Szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi.  
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14. Sprzęt na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany.  

15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans.  

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

17. Poszczególne grupy nie powinny stykać się ze sobą w trakcie pobytu w Szkole. 

18. Zabrania się organizowania wyjść z uczniami poza teren Szkoły w trakcie zajęć. 

19. Zabrania się przynoszenia uczniom do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/prawni 

opiekunowie zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców/prawnych opiekunów. 

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali, z zachowaniem zasady 4 m² na 

osobę.  

22. Nauczyciele i pracownicy Szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą,                 

w każdej przestrzeni Szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 

Zasady przyprowadzania/odbierania ucznia ze Szkoły 

 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani ze Szkoły wyłącznie przez osoby 

zdrowe.  

2. Poszczególne grupy korzystają z wyznaczonych odrębnych boksów w szatni.  

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

Szkoły, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych 

uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m. 

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów ze Szkoły zobowiązani 

są do przestrzegania środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

5. Rodzicom/opiekunom zabrania się wchodzenia do sali, w której odbywają się zajęcia. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do zapewnienia szybkiej komunikacji 

z rodzicami/opiekunami przyprowadzającymi/odbierającymi uczniów ze Szkoły.  

7. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
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8. Do Szkoły nie mogą być przyprowadzani uczniowie z domów, w których przebywa 

osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,                     

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem do Szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

i zamieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do Szkoły. 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby dorosłe wchodzące do Szkoły dezynfekowały 

dłonie lub posiadały rękawiczki ochronne, stosowały osłonę ust i nosa oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz 

dopilnować, aby robili to uczniowie, w szczególności po przyjściu do Szkoły, przed 

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

5. Prace porządkowe podlegają monitorowaniu i wykonywane są codziennie, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. 

6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

7. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów wykorzystywanych środków 

dezynfekcyjnych, w tym czasu wietrzenia pomieszczeń po ich użyciu.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszcza się plakaty z zasadami 

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

 

Gastronomia 

 

1. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

2. Pracownicy zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania odległości stanowisk 

pracy. 
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3. Pracownicy zobowiązani są do utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców.  

4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. 

5. Uczniowie korzystają z posiłków pod nadzorem nauczyciela.  

6. Pracownicy po skorzystaniu przez każdą grupę dzieci z posiłku zobowiązani są do 

wyczyszczenia blatów stołów oraz krzeseł w pomieszczeniu, w którym wydawane są 

posiłki.  

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,                              

w temperaturze 60° C lub je wyparzać.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Nauczyciel ma prawo wykonać pomiar temperatury ciała u ucznia w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych z wykorzystaniem termometru 

bezdotykowego, który należy zdezynfekować po każdym użyciu.  

2. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów 

w celu pilnego odebrania ucznia ze Szkoły.  

3. W przypadku pogarszającego się stanu ucznia przed przybyciem rodzica/prawnego 

opiekuna, osoba pełniąca nadzór nad uczniem powiadamia pogotowie ratunkowe. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia 

Dyrektora Szkoły w razie podejrzenia u ucznia choroby COVID-19. 

5. Dyrektor Szkoły w przypadku podejrzenia u ucznia choroby COVID-19, powiadamia 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem choroby COVID-19 

poddawany jest gruntownej dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, 

w których przebywał uczeń z podejrzeniem choroby COVID-19 i zaleca stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
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gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym.  

8. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń powiatowego państwowego inspektora 

sanitarnego przy ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły 

 

1. Pracownicy/obsługa Szkoły w razie niepokojących objawów nie powinni przychodzić 

do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, oddziałem zakaźnym, a w przypadku 

pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować                       

o podejrzeniu wystąpienia choroby COVID-19.  

2. Zaleca się pracownikom/obsłudze przedszkola śledzenie informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach internetowych,                      

a także obowiązujących przepisów prawa.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

sugerujących chorobę COVID-19, pracownik niezwłocznie odsuwany jest od pracy                   

i umieszczany w wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony                      

i płyn dezynfekujący z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 

4. W razie pogarszającego się stanu pracownika powiadamia się pogotowie ratunkowe.  

5. Dyrektor Szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                              

w Myślenicach i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddawany jest gruntownej 

dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, 

w których przebywała osoba z podejrzeniem choroby COVID-19 i zaleca stosowanie 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym.    

8. Dyrektor Szkoły stosuje się do zaleceń powiatowego państwowego inspektora 

sanitarnego przy ewentualnym wdrażaniu dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek.  
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Opracowanie na podstawie:  

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół 

podstawowych  

 


