
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Integracyjnej Szkole Podstawowej 

im. Ofiar Pacyfikacji w okresie pandemii –COVID 19 

 

                      

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 

(art.30b upo) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 

 

Organizacja pracy szkoły: 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym zarażeniem korona wirusem. 

 

2. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, 

gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych.  

 

3. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci 

w wyznaczonych miejscach . 

 

4. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają w 

wyznaczonych strefach szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m 

 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i 

aktualizowania go w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. 

 

7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u 

dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany 

telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru 

dziecka ze szkoły. 

 

8. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują mailem/ poprzez e-dziennik/stronę www szkoły informację 

o umieszczeniu Regulaminu na stronie www szkoły i zobowiązani są do zapoznania się z nim.  

 

9. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

 

10. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z 



instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej. 

 

11. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i 

pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy 

komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. 

 

12. Za pomocą zdalnych form komunikacji ( z wyjątkiem pierwszego zebrania) organizuje się również 

zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów. 

 

13. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem 

minimum 2 metrów dystansu od innych osób.  

 

14. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie 

szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. 

 

15. Uczeń odizolowany również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w 

termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

16. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, 

pracownikami szkoły.  

 

17. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne 

klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.  

 

18. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i 

dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust. 

 

19. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są 

regularnie dezynfekowane. 

 

20. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. 

 

21. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych 

rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów. 

 

22. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę 

możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. 

 

23. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb 

podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

 

24. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na 

boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów 

ze sobą. 

 

25. Pracę szkoły organizuję się w taki sposób, który ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. 

Dotyczy to przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania 

posiłków w stołówce szkolnej, zorganizowania pracy z uwzględnieniem zróżnicowania 

godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych 

dyżurów nauczycieli. 

 

26. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych. 

 

27. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni 

kontakt uczniów ze sobą.  

 

28. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego 

uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę 



przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.  

 

29. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu 

uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od 

uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej. 

 

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu 

szkoły. 

 

2. Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku. 

 

3. Po powrocie  ze  świeżego  powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z 

instrukcją na plakacie. 

 

4. Plac zabaw zamknięty jest dla osób postronnych. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole. 

1. Na terenie szkoły obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk. 

 

2. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. 

 

3. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i 

dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, 

klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie 

użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników. 

 

4. Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ zapobiegania i 

przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających 

na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych. 

 

5. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są̨ 

dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości  po każdym  dniu pracy. 

 

6. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne 

oraz sprzęty, które  służą  do  użytku   przez  uczniów  lub   nauczycieli,    a których  nie  da się 

skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający i 

zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

 

7. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy: 

 Skutecznie wymyć, wyczyścić: 

Lub 

 Zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na 

wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu. 

 

8. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są 

używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce 

po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji. 

 

9. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać 

zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć 



pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do 

dezynfekcji. 

 

10. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na 

specjalnym wykazie. 

 

Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły. 

1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo 

szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów. 

 

2. Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady 

wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców 

używanych na kuchni i stołówce szkolnej.  

 

3. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek. 

 

4. Posiłki dostarczane są na teren szkoły przez firmę cateringową przy zachowaniu wszelkich 

niezbędnych środków higieny. 

 

 

Pracownicy firmy: 

 Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki; 

 

 Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

 

 Przebywając na terenie szkoły zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne; 

 

 

 Wyrzucają rękawiczki/myją ręce, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których 

zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie 

produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik 

kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

 

 Przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej 1,5 metra; 

 

 

 Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi 

przez dyrektora; 

 

 Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego 

służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

 

 

5. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej.  

 

6. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje 

informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy przekazują tę 

informację uczniom. 

 

7. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek, uczniowie zobowiązani są umyć 

ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych. 

 

8. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków. 

 

9. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony pracownik dezynfekuje 



powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były 

posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po 

zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego 

przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji 

pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

 

10. Posiłki wydaje się zmianowo oraz   z zachowaniem w miarę możliwości bezpiecznego odstępu 

między uczniami. 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w 

maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

 

2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna 

prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu. Pomiaru dokonuje pracownik, który 

przebywa z dzieckiem w izolacji. 

 

3. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców 

ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły)przypomnieć o obowiązku 

skorzystania z teleporady medycznej. 

 

4. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy 

powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły. 

 

5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

 

6. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z 

placówki informując o powodach. 

 

7. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie Dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

 

8. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z 

grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

9. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a 

sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana. 

 

10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

 

11. Rodzice izolowanego ucznia odbierają go ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa 

(zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłona nosa i ust, 

dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony 

pracownik szkoły. Dziecko, wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji, 

wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa. 

 

12. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje 

dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, 



aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

 

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (numer 

znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie 

placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

 

14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19, jest 

niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, 

poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

 

15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

 

16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o 

zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci 

czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

 

18. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 

20. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń 

chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników. Rejestr 

prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników 

przypadków chorobowych. Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe 

osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru. 

 

21. Rodzice uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby zostaną poinformowani  o możliwości 

pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) z 

zapewnieniem kontaktu  ze szkołą na ten czas. 

 

 

Przepisy końcowe 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu przedstawione w niniejszych 

procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na 

rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje. 

 

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole i przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu 

ich odwołania. 

 



 


