
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Kozienicach z dnia 30.08.2020 

 
PROCEDURA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZIENICACH  

W TRAKCIE PROWADZONYCH W ZAJĘĆ SZKOLNYCH 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Podstawa opracowania procedury: 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej  
 

2. Cel procedury:  
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym 
chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, w trakcie prowadzonych w nim zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
§ 2  

Zadania pracowników szkoły  
1. Zadania Dyrektora 

1) Za organizację bezpiecznego funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły, który 
zabezpiecza: 

a. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z 
pomieszczeń, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek; 

b. płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu 
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne dla pracowników odbierających produkty od dostawców 
zewnętrznych oraz dla personelu sprzątającego; 

c. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z 
płynem; 

d. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone 
w maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk 
(przed wejściem do pomieszczenia); 

e. pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i 
procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 
 

2) Dyrektor w ramach swoich działań: 
a. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z 

powierzonymi im obowiązkami; 
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b. dba o to by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, których 
nie da się skutecznie zdezynfekować; 

c. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów  
w placówce; 

d. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 
telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby  
u ucznia; 

e. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika; 
f. współpracuje ze służbami sanitarnymi; 
g. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 
h. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej. 
 
2. Zadania nauczycieli 

1) Nauczyciele sprawdzają – objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości 
zgodnie z przepisami bhp. 

2) Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 
konieczne także w czasie zajęć. 

3) Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania 
higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, 
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na powietrzu, wskazane przeprowadzanie 
pokazu mycia rąk. 

4) Prowadzą zajęcia w miarę możliwości przy otwartych oknach. 
5) Dbają, aby uczniowie w ramach jednej klasy w miarę możliwości zdystansować od siebie 

np. poprzez odpowiednie ustawienie stolików i krzeseł w sali.  
6) Dbają o to, by uczniowie w ramach klasy unikali ścisku, bliskich kontaktów. 
7) W miarę możliwości zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 

1,5 m. 
8) Nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  
9)  Nauczyciele przebywający z uczniami mają obowiązek zapewnienia szybkiej 

komunikacji z rodzicami - obowiązkowo należy uaktualnić nr telefonów oraz adresy 
poczty elektronicznej do rodziców. 

10) Nauczyciel rozpoczyna dyżur od godz. 7.45 w sali, w której realizuje pierwszą lekcję, 
dyżur w tej sali pełni również po pierwszej lekcji. 

11) Nauczyciel pełni dyżur ustawiczny w salach w których uczy – jest to przerwa po 
zakończonej lekcji.  

12)  Nauczyciele wspomagający w kl. 1a i 2b pełnią dyżur w szatni – poziom 0 w budynku 
kształcenia zintegrowanego w czasie - godz. 7.45 – 8.00. 

13) Nauczyciele wspomagający w kl. 5b i 8a pełnią dyżur w szatni uczniów kl. 6,7,8 – 
korytarz- łącznik w czasie - godz. 7.45 – 8.00 

14) Nauczyciele klas 1 i 0 od godz. 7.45 oczekują na dzieci w szatni, pomagają im przy 
czynnościach  rozbierania i razem z dziećmi udają się do sali, w której będą realizowane 
zajęcia. 

15) Nauczyciel do czasu odwołania pandemii nie organizuje wycieczek, apeli, zbiorowych 
akademii i innych uroczystości szkolnych. 

16) Wychowawca plan uroczystości szkolnych realizuje w ramach godzin wychowawczych. 
17)  Nauczyciel, który jest opiekunem sali powinien ograniczyć dekoracje do minimum. 
18) Nauczyciel samodzielnie dezynfekuje klawiaturę komputera przy którym pracuje.  
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19) Nauczyciele w czasie przemieszczania się po terenie szkoły zobowiązani są do stosowania 
środków ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki. 

20) W czasie lekcji stosowanie ww. środków pozostaje w gestii nauczyciela. 
 

3. Zadania nauczycieli i pracowników obsługi - higiena, czyszczenie i dezynfekcja 
pomieszczeń 

1) Każdy nauczyciel i pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki 
zdrowotnej: 

a. regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 
c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 
d. dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 
e. informować dyrektora lub wicedyrektora o wszelkich objawach chorobowych uczniów; 
f. postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 
g. zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

 
2) Osoby sprzątające w placówce w każdym dniu myją i/lub dezynfekują co 2 godziny: 

a. ciągi komunikacyjne – myją; 
b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do 
placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i 
dezynfekują; 

c. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci 
ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

d. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 
e. pracują w rękawiczkach; 

4) Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 
porządkowych na dany dzień.  

5) Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest 
skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły.  

6) Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  
z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  

7) Pracownicy mają dostępne środki ochrony – maseczki, przyłbice i rękawiczki ochronne i 
wskazane jest, aby je stosowali. 

8) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz zasadami prawidłowego zdejmowania maski i 
rękawic ochronnych. 

 
§ 2  

Wejście do szkoły i wyjście 
 

1. Samodzielne wejście uczniów do szkoły  
1) Do szkoły uczęszcza uczeń zdrowy, nie może wejść uczeń z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w  warunkach domowych lub w izolacji. 

2) Uczeń, dziecko do szkoły wchodzi w maseczce, dezynfekuje ręce i udaje się do swojej 
szatni. 

3) Tam uczniowie rozbierają się i udają się do wyznaczonych w planie lekcyjnym sal na 
zajęcia dydaktyczne - uczniowie nie przebywają na korytarzu szkolnym. 

4) Na najmłodszych uczniów – kl. 1 i gr.0 w szatni oczekują wychowawcy. 
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5) Nauczyciele pomagają dzieciom w rozbieraniu się, po czym przeprowadzają dzieci do sal 
na zajęcia - uczniowie powinni mieć założone maseczki.  

6) Przejście z szatni do sal dydaktycznych odbywać się powinno tylną klatką schodową. 
7) W wyznaczonej sali uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela uczącego, który pełni 

dyżur ustawiczny.  
8) Uczeń nie może wnosić do budynku placówki zabawek ani przedmiotów, które są zbędne 

do zajęć. 
9) Na czas pracy drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane. 

1. Przyprowadzenie ucznia do szkoły 
1) Rodzic/opiekun prawny odprowadza ucznia do wskazanych drzwi wejściowych do 

budynku szkoły. 
2) W przypadku grupy 0 i klasy 1 do przestrzeni wspólnej szkoły może wejść jeden opiekun 

przypadający na jedno dziecko. 
3) Rodzic/opiekun powinien być zdrowy, nie może wejść z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w  warunkach domowych lub w izolacji. 

4) Rodzic/prawny opiekun  na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos 
oraz zdezynfekować ręce przed wejściem oraz zachować dystans odległościowy w 
stosunku do innych. 

5) Przed wejściem będzie miał zmierzoną temperaturę przez pracownika szkoły. 
6) Pobyt rodzica w szkole powinien ograniczyć się do minimum. 

 
2. Wyjście ze szkoły, odbiór uczennicy/ucznia ze szkoły 

1) Po zakończonych lekcjach uczniowie są odprowadzani do szatni przez nauczycieli 
realizujących ostatnią godzinę lekcyjną w danej klasie.  

2) Podczas przejścia przez korytarz, pobytu w szatni uczeń powinien mieć założoną maseczkę. 
3) Odbiór ucznia następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej 

imienia i nazwiska dziecka nauczycielowi / domofon przy drzwiach wejściowych/. 
4) W przypadku, gdy uczniowie przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba 

prawna, oczekuje na dziecko przy drzwiach wejściowych. 
 
 

§ 3 
Komunikacja 

1. Plan wejść i wyjść 
1) Nauczyciele, pracownicy szkoły do budynku wchodzą i wychodzą wejściem od ul. 

Kościuszki.  
2) Uczniowie z klas 8, 7, 6 wchodzą do szkoły i wychodzą przez furtkę od ul. Radomskiej. 
3) Wejście do budynku, w którym znajdują się uczniowskie szatnie dla klas 6,7,8 to drzwi od 

strony placu między budynkami - obowiązuje ten sam kierunek wyjścia ze szkoły. 
4) Dzieci i uczniowie z klas 0,1,2,3,4,5 wchodzą przez furtkę od ul. Piaskowej. 
5) Wejście do szkoły to drzwi przy półokrągłych schodach. 
6) Wszyscy uczniowie po przekroczeniu progu szkoły powinni obowiązkowo mieć założoną 

maseczkę. 
7) Po szybkim przebraniu się w szatni uczniowie udają się do przydzielonej sali, w której 

przebywają prze cały czas realizacji panu lekcji. 
8) Dopuszczalne jest zdjęcie maseczek w czasie lekcji. 
9) Zmiana sali jest dozwolona tylko w przypadku realizacji lekcji z wychowania fizycznego 

oraz grup językowych.  
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10) Po grupę uczniowską przychodzi nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel języka 
angielskiego lub niemieckiego uczącego w danej grupie. 

11) W przypadku wyjazdu na basen i przyjazdu obowiązują wskazane wyjścia i wejścia. 

 
2. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne 

1) Dla bezpiecznego pobytu ucznia w szkole wyznaczono sale stałego pobytu dla każdej 
klasy, w których realizowane są wszystkie zajęcia – zgodnie z planem lekcji.  

2) Wyznaczono salę pełniącą rolę izolatki dla uczniów z podejrzeniem choroby – jest to 
salka nr 1 znajdująca się za pomieszczeniem kuchennym.  

3) Wszystkie sale dydaktyczne w godz. porannych są wietrzone przez pracowników obsługi, 
dla uczniów dostępne są od godz. 7.45. 

4) We wszystkich salach umieszczone są pojemniki do dezynfekcji – uzupełnianie płynów 
należy do obowiązków pracowników obsługi. 

5) Wyznaczono ciągi komunikacyjne dla wszystkich uczniów. 
6) Uczniowie kl. 1, 2, 3 wychodzą z szatni do swoich sal tylną klatką schodową. Tą samą 

stroną schodzą do szatni. 
7) Uczniowie kl. 4, 5, 6, 7, 8 z szatni przechodzą przez łącznik i udają się do swoich sal. 
8) Uczniowie uczący się w salach 7, 8, 9, 10 – na piętro przechodzą schodami znajdującymi 

się za salą nr 4 i tymi samymi schodzą do szatni. 
9) Uczniowie uczący się w salach 11, 12, 13, 14, 15 na piętro przechodzą schodami tzw. 
środkowymi i ta sama droga obowiązuje przy zejściu do szatni. 

10) Uczniowie nie przebywają na korytarzach szkoły. 
11) Na korytarzach przebywają tylko w czasie indywidualnej przerwy zgodnie z planem. 
12) Do szatni odprowadza uczniów nauczyciel realizujący w danej klasie ostatnią lekcję 

nadzorując przestrzeganie reżimu sanitarnego – maseczki, odległości. 
13) W przypadku zejścia do szatni kilku klas nauczyciel nadzoruje zachowanie bezpiecznego 

odstępu między klasami. 
 
 

§ 5 
Pobyt ucznia w szkole 

 
1. Organizacja lekcji i przerw 

1) Lekcje prowadzone są zgodnie z planem zajęć.  
2) Uczniowie uczą się w przydzielonej sali.  
3) W czasie przerw oznaczonych dzwonkiem uczniowie nie wychodzą na korytarz - relaks 

odbywa się w sali, w której odbywają się lekcje. 
4) Nauczyciel uczący w czasie tradycyjnej przerwy pozostaje z uczniami.  
5) Po dzwonku nauczyciele przechodzą do innych klas zgodnie z planem lekcji. 
6) Ustalono tzw. przerwy ruchowe, umożliwiające wyjście uczniom na korytarz lub boisko 

szkolne.  
7) Przerwy są indywidualne dla poszczególnych klas, tak, aby wyeliminować kontakt z 

innymi uczniami.  
8) Dyżur nad uczniami wówczas pełni nauczyciel uczący w danym czasie. 
9) Plan przerw ruchowych dla uczniów kl. 1-3 

 
SALA 1 PRZERWA 2 PRZERWA 

1 8.45 – 8.55 10.35 – 10.45 
2 9.40 – 9. 50 11.30 - 11.40 
3 8.55 - 9.05 10.45 – 10.55 
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4 9.50 – 10.00 11.40 – 11.50 
5 8.45 – 8.55 10.35 – 10.45 
6 9.40 – 9. 50 11.30 - 11.40 
7 8.55 - 9.05 10.45 – 10.55 
8 9.50 – 10.00 11.40 – 11.50 
9 8.45 – 8.55 10.35 – 10.45 
11 9.40 – 9. 50 11.30 - 11.40 

 

10) Plan przerw ruchowych dla uczniów kl. 4-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) W czasie wyznaczonych przerw uczniowie pod opieką nauczyciela przebywają na 
korytarzach lub w miarę sprzyjającej pogody korzystają z zielonego  obszaru  szkolnego. 

12) Teren szkoły został podzielony na części tak, aby wyeliminować mieszanie się uczniów. 
13) Przydział miejsc zielonych dla klas 0-3 

1. Boisko czerwone od strony bloku. 
2. Bieżnia z pasem zieleni przy ogrodzeniu. 
3. Trawnik od bieżni do placu betonowego. 

14) Wyjście na plac szkolny dla klas młodszych odbywa się poprzez klatkę schodową 
przednią i drzwi obok pokoju nauczycielskiego; obowiązuje ta sama droga powrotna. 

15)  Przydział miejsc zielonych dla klas 4-8 
1. Zielona klasa. 
2. Czerwone boisko od strony szkoły. 
3. Boisko zielone. 
4. Trawnik od ulicy Radomskiej. 
5. Trawnik d ul Kościuszki. 

16) Wyjście na plac szkolny klas starszych obowiązuje przez drzwi wewnętrzne – obok 
szkolnej piwnicy. 

17) W celu niemieszania się klas na placu szkolnym nauczyciele uzgadniają między sobą czas 
wyjścia z uczniami. 

 
2. Lekcja wychowania fizycznego 

1) Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej lub sportowej. 

SALA 1 PRZERWA 2 PRZERWA 

1 8.45 – 8.55 11.30 – 11.40 
3 9.40 – 9.50 12.30 – 12.40 
4 8.45 – 8.55 11.30 – 11.40 
5 9.40 – 9.50 12.30 – 12.40 
6 10.35 – 10.45 13.25 – 13.35 
7 8.45 – 8.55 11.30 – 11.40 
8 9.40 – 9.50 12.30 – 12.40 
9 10.35 – 10.45 13.25 – 13.35 
10 8.45 – 8.55 11.30 – 11.40 
11 9.40 – 9.50 12.30 – 12.40 
12 10.35 – 10.45 13.25 – 13.35 
13 8.45 – 8.55 11.30 – 11.40 
14 9.40 – 9.50 12.30 – 12.40 
15 10.35 – 10.45 13.25 – 13.35 
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2) Uczniowie oczekują w sali stałego pobytu na nauczyciela wychowania fizycznego, który 
przeprowadza uczniów w maseczkach przez korytarz zgodnie ze wskazanym ciągiem 
komunikacyjnym /plecaki, teczki zostają w sali stałego pobytu/. 

3) W miarę możliwości pogodowych zajęcia sportowe powinny być prowadzone na 
szkolnych boiskach, trawnikach.  

4)  Przed wejściem na salę uczniowie oraz nauczyciel prowadzący dezynfekuje ręce. 
5) Zbiórki, ustawienia grupy, kolumny ćwiczebne na lekcji prowadzone są przy zachowaniu 

odpowiedniego, bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy uczniami i nauczycielem. 
6) Ćwiczenia i zadania lekcji prowadzone są przy zachowaniu odpowiedniego dystansu 

społecznego. 
7) Sprzęt sportowy i przybory są dezynfekowane po zajęciach z daną grupą przez personel 

sprzątający. 
8) Zaleca się unikanie gier zespołowych, w których zachodzi ryzyko bezpośredniego 

kontaktu. 
9) Zaleca się stosowanie gier zespołowych w formie uproszczonej wymuszającej 

zachowanie dystansu. 
10) Zaleca się prowadzenie zajęć w formach organizacyjnych zapewniających odpowiednią 

izolację pomiędzy uczestnikami zajęć. 
11) Uczniowie przebierają się w szatniach. 
12) Do szatni przed zajęciami, uczniowie wchodzą grupami do 5 osób.  
13) Zajęcia na krytej pływalni: uczniowie odbierani są przez nauczyciela i prowadzeni do 

autokaru. W autokarze stosuje się zalecane środki ostrożności (maseczki). 
14)  Po przybyciu na pływalnię grupa stosuje się do wytycznych na tym obiekcie. 
15)  Po powrocie do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i odprowadzani są do sali, w której 

kontynuują ewentualne lekcje. 
 

3. Korzystanie z biblioteki  
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.  
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: w pomieszczeniach 

biblioteki obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. 
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń aktywowanych dotykiem.  
4) W celu zminimalizowania możliwości zakażenia wirusem, w punkcie obsługi czytelnika, 

wyznaczone są oddzielne strefy komunikacyjne oznakowane linią na podłodze: 
a. dla osoby oddającej książki i /lub/ oczekującej na wypożyczenie, 
b. dla osoby wypożyczającej,  
c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny 

(strefa niedostępna dla użytkownika). 
5) W każdej strefie może przebywać jedna osoba. 
6) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca (w wyznaczonej strefie). 
7) Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych.  
8) W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać 

na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  
9) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel - bibliotekarz - nie ma wolnego dostępu 

do półek.  
10) Wydawanie podręczników odbywa się według następującego planu: 

a. w tym samym czasie wydawane będą podręczniki tylko dla jednej klasy.  
b. dwóch uczniów /pod opieką wychowawcy/, z zachowaniem reżimu sanitarnego, 

odbiera podręczniki dla swojej klasy. Podręczniki przed wydaniem będą dwukrotnie 
sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. 
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c.  uczniowie przenoszą przeznaczone dla nich podręczniki do wyznaczonej sali 
lekcyjnej. 

d. wychowawcy rozdają uczniom komplety podręczników. 
e. uczniowie uzupełniają tabele znajdujące się w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń 

wpisując swoje imię, nazwisko, klasę i rok szkolny.  
11)  Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 
jednorazowych rękawic ochronnych.  

12) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w 
odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ 
i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

13) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 
prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: 
wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie. 

14) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami 
zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki 
i zapleczu. 
 

4. Pobyt w świetlicy 
1) Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2) Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się przez domofon po podaniu imienia i nazwiska 
dziecka oraz imienia i nazwiska osoby odbierającej, które powinny być zgodne z pisemną 
deklaracja dotyczącą zasad odbioru. 

3) Dziecko samodzielnie wychodzi do szatni, a następnie udaje się do wyjścia od strony ulicy 
Piaskowej. 

4) Kontakty wychowawców świetlicy z rodzicami/opiekunami dzieci powinny odbywać się 
poprzez domofon lub inne dostępne środki komunikacji na odległość, np. telefon. 

5) Świetlice nauczyciel wietrzy (nie rzadziej, niż  co godzinę w trakcie przebywania dzieci  
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków.  

6) Przed wejściem do świetlicy szkolnej każdy uczeń dezynfekuje ręce odpowiednim płynem 
pod kontrolą nauczyciela. 

7)  Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

8) Uczniowie w czasie pobytu w świetlicy szkolnej powinni regularnie myć ręce wodą z 
mydłem i je dezynfekować (po powrocie z placu szkolnego, z toalety czy przed jedzeniem, 
itp). 

9) Na placu szkolnym dzieci przebywają w wyznaczonym miejscu, które zapewnia izolację 
od innych grup.  

10) Po powrocie z placu zabaw dzieci pod opieką nauczyciela myją ręce i dezynfekują. 
11) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  
12) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 
13) Uczeń musi posiadać własne podręczniki, przybory szkolne i plastyczne, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku, w tornistrze lub we własnej szafce.  
14) Uczniowie nie powinni wymieniać się w/w przedmiotami oraz zabawkami między sobą. 
15)  Do świetlicy szkolnej dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych zabawek. 
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5. Zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, 
rozwijające kompetencje emocjonalne, rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie 
indywidualne. 
1) Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali/pracowni dezynfekują ręce. 
2) Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali 

bez koniecznej potrzeby.  
3) Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 
4) Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.  
5) Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.	
6) Podczas realizacji nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

prowadzonych w domu dziecka, nauczyciel przebywa w fartuchu ochronnym, 
dezynfekuje ręce, pracuje z wykorzystaniem maseczki, przyłbicy i rękawic.	

7) Nauczyciel	zachowuje	bezpieczny	dystans	odległościowy.		
 

6. Spożywanie posiłków 
1) Korzystanie ze szkolnych posiłków odbywa się w stołówce zgodnie z następującym 

planem: 
• Oddział przedszkolny 6-latków – godz. 11.00 
• Świetlica  – poniedziałek, wtorek, środa – godz. 12.45, czwartek, piątek godz. 12.00 
• Kl. 1,2,3,4 / nie uczęszczające na świetlicę/ - godz. 11.30 
• Kl. 5,6 – godz. 12.30 
• Kl. 7,8 – godz. 13.30 

2) Uczniowie na stołówkę przychodzą w maseczkach, w czasie oczekiwania na obiad stosują 
bezpieczną odległość.  

3) Dyżur na jadalni o godz. 11.30 – pełni nauczyciel wspomagający z kl. 2b. 
4) Dyżur na jadalni o godz. 12.30 – pełni nauczyciel wspomagający z kl. 5b i 8a  
5) Dyżur na jadalni o godz. 13.30 – pełni pedagog szkolny 
6) Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi 

procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i 
dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej  
w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 
zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

7) Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu 
społecznego nie mniejszego niż 2 metry. 

8) Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci. 
9) Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu. 
10) Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. 
11) Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje  naczynie i sztućce do wyznaczonego punktu. 
12)  Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i 

krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie 
uczniów. 

13) Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej 
zgodnie z obowiązującą z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic 
jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z 
instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

14) Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, 
pod opieką nauczycieli grupy. 

15) Na stołówce mogą przebywać max. 2 grupy uczniów (20 osób), po dwoje dzieci przy 
jednym stoliku. 
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16) Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony 
osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 

17) Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest 
zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 
środkiem. 

18) Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 
jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego 
się w pomieszczeniu wyznaczonym. 

 
§ 5 

Podejrzenie choroby 
 
1. Uczeń chory 

1) W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela objawów chorobowych u ucznia, nauczyciel 
informuje telefonicznie dyrektora szkoły. 

2)  Dyrektor wysyła wyznaczonego pracownika po odbiór dziecka. 
3) Wyznaczony pracownik w ochronnym ubraniu odprowadza ucznia do izolatki i tam 

zachowując bezpieczna odległość sprawuje nad nim opiekę do momentu odbioru dziecka 
przez rodzica. 

4) W tym czasie dyrektor lub wicedyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z 
rodzicami/opiekunami ucznia i informuje o konieczności szybkiego odbioru dziecka  i 
kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia ucznia. 

5) Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 
dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6) Nauczyciel otwiera okno. 
7) Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów aby umyły ręce, zdezynfekowały. 
8) Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona przez pracowników obsługi. 
9) Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z 

procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 
10) Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid –19.  
11) W przypadku podejrzenia u ucznia COVID-19, wszyscy pozostali uczniowie z danej klasy 

od pierwszej chwili odesłani są do domu/ odizolowanie/ do czasu otrzymania wyniku 
dziecka podejrzanego o covid 19. 

12)  Odizolowane będą wszystkie osoby z tzw. pierwszego kontaktu z dzieckiem.  
13) W dalszej kolejności, w przypadku wyniku ujemnego wszyscy uczniowie wracają do 

szkoły i kontynuują naukę.  
14) W czasie izolacji uczniów nauka prowadzona jest w formie online przez wszystkich 

uczących nauczycieli zgodnie z planem. 
 

2. Pracownik chory 
1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 
przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 
3. Pracownik kontaktuje się telefonicznie z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, 

która przejmie obowiązki pracownika. 
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby 

nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 
5. Otwiera okno. 
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6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, 
duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 
wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, która jest 
dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

 
§ 6 

Kontakty z rodzicami, obsługa interesantów  szkoły 
 

1) Obowiazuje kontakt telefoniczny, e-maill. 
2) Dopuszczalne wejście rodzica/interesanta do przestrzeni szkoły po wcześniejszym 

umówieniu się z dyrektorem szkoły. 
3) Sekretariat prowadzi rejestr wejść osób z zewnątrz – osoby wypełniają kwestionariusz.  
4) Do szkoły nie może wejść rodzic/interesant z objawami chorobowymi sugerującymi 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w  warunkach domowych lub w izolacji. 

5) Rodzic/interesant do szkoły wchodzi w maseczce, dezynfekuje ręce.  
6) Spotkanie i rozmowa odbywa się we wskazanym pomieszczeniu. 
7) Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  
COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo, przez e-dziennik lub 
prowadzą rozmowę na platformie Teams.  

 
 
 
 

DYREKCJA  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH 


