
1 

 

 

 

Procedury funkcjonowania  
Publicznej szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie  

z oddziałami przedszkolnymi 
w czasie epidemii  

obowiązujące od dnia 01.09.2020 roku 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS  

dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 
2. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom, 

uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym. 

 

                                                                    § 2  

Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych i w szkole 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Nowym Skoszynie z oddziałami przedszkolnymi zwanej dalej Szkołą, 
odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem. 

2. W Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie z oddziałam przedszkolnymi 
stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na 
stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Do szkoły przychodzą pracownicy i uczniowie bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

Pracownicy/rodzice uczniów składają pisemne oświadczenie o stanie zdrowia 
(załącznik nr 1,2 – str. 9-10 procedur). 

4. Każdemu  pracownikowi oraz osobie nie będącej pracownikiem szkoły przy wejściu do 
placówki będzie mierzona temperatura. Wynik pomiaru będzie zapisywany w Rejestrze 
pomiaru temperatury. 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  
i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 
wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk.  
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7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m, 
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m, 
d) 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). 

8. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby 

z zewnątrz obowiązkowo zasłaniają  usta i nos. Są zaopatrzeni w  rękawiczki 
jednorazowe, dokonują dezynfekcji rąk. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby 
zdrowe bez objawów chorobowych ( sugerujących infekcję dróg oddechowych).   

9. Opiekunowie doprowadzają dziecko/dzieci do wydzielonej w szkole strefy (biało-

czerwona linia).   

10. W szkole istnieje szybka i skuteczna komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia.  

Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktu z dyrekcją szkoły, wychowawcami  
i nauczycielami telefonicznie, za pomocą platformy Office365 lub komunikatorów 
społecznych. Służbowe adresy mailowe nauczycieli są dostępne na stronie internetowej 
szkoły. Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas posiadają numery telefoniczne 
wszystkich rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły. 

11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 
12. Każdy uczeń, u którego zostaną zaobserwowane objawy takie jak: gorączka, kaszel, 

zostanie  odizolowany do odrębnego pomieszczenia ( izolatka sala nr 4)  przy 

zachowaniu odległości minimum 2 m od innych osób. O zaistniałym fakcie zostaną 
niezwłocznie powiadomieni rodzice/opiekunowie ucznia. Rodzic/opiekun obiera 

ucznia  ze szkoły własnym środkiem transportu. 
13. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów, zostały ustalone godziny przyjść 

uczniów do szkoły według poniższego harmonogramu: 

- oddziały przedszkolne 800-830 

- klasa I godz.750 

-klasa II godz. 740 

-klasa III godz. 840 ( środa 745) 

-klasa IV godz.730 

-klasa VI godz.725 

-klasa VII i VIII godz.720 

14. W szatni szkolnej może jednocześnie przebywać 3 uczniów. 
15. Uczniowie po wyjściu z szatni obowiązkowo myją  ręce wodą z mydłem i udają się do 

swoich klas: 

- oddział przedszkolny grupa 3-4-5 latków – sala nr 2 

- oddział przedszkolny grupa 6-latków – sala nr 5 

-klasa I- sala nr 3 

-klasa II- sala nr 8 

-klasa III- sala nr 1 

-klasa IV- sala nr 10 
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-klasa VI- sala nr 14 

-klasa VII- sala nr 11 

-klasa VIII- sala nr 13 

16. Nauczyciele dyżurujący są zobowiązani do monitorowania przestrzegania przez 

uczniów zapisów w punktach: 13,14. 

17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub zdezynfekować zostały usunięte z sal lekcyjnych. Przybory do ćwiczeń ( piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco dezynfekowane. 
19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie  

wymieniają się przyborami szkolnymi ze sobą. 
20. Uczeń posiada przybornik z markerem do pisania po tablicy podczas lekcji. 
21. Każdemu uczniowi została  przypisana ławka, oznaczona numerem zgodnie z listą 

uczniów w dzienniku lekcyjnym. 
22. Uczeń nie może zmieniać wyznaczonego miejsca. 

23. W czasie nieobecności ucznia jego miejsce zostaje puste. 
24. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
25. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć (obowiązek dyżurnego w klasie).  
26. Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć korytarze (obowiązek pracownicy obsługi). 
27. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Klasy te wychodzą na 
przerwę w innym harmonogramie przerw niż klasy IV-VIII. 

28. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu 
na terenie wokół szkoły tylko pod opieką nauczyciela. 

29. W czasie przerw , w czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych uczniowie do 11 
roku życia, jeżeli jest taka decyzja rodziców mogą nosić maseczki ochronne. 

30. W czasie przerw, w czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych uczniowie, którzy 
ukończyli 11 lat mają obowiązek noszenia maseczek. 

31. Każdy uczeń posiada swoją maseczkę. Uczniowie nie wymieniają się maseczkami. 
32. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia z wychowania fizycznego będą 

odbywały się na boisku szkolnym i w terenie. 

33. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

34. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  
z uczniami oraz nauczycielami. 

35. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywają  się z zachowaniem należytych środków 
ostrożności. 
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36. Zostały opracowane procedury korzystania  z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
zwracanych do biblioteki szkolnej 

Dożywianie 

1. Dożywianie w szkole będzie prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków 
higienicznych 

2. Z dożywiania korzystają głównie dzieci objęte pomocą socjalną z GOPS. 
3. Posiłki dostarcza firma cateringowa, wyłoniona w przetargu przeprowadzanym przez 

GOPS. 

4. Posiłki dowożone są w pojemnikach jednorazowych , uczniowie korzystają ze sztućców 
jednorazowych.  

Zużyte pojemniki po posiłku i sztućce jednorazowe są odbierane przez firmę cateringową. 
5. Uczniowie będą spożywali  posiłek w wyznaczonym pomieszczeniu. przy stoliku będą 

siedzieć rówieśnicy z jednej klasy , zachowując zasady bezpieczeństwa.  
6. Pomieszczenie będzie wietrzone,  a  jego wyposażenie (krzesełka, stoliki)  będą na bieżąco 

dezynfekowane. 

7. Posiłki w zamkniętych pojemnikach będą  podawane przez osobę do tego wyznaczoną. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, podwyższonej temperatury 
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 

2. Podczas organizowania pracy pracownikom z problemami zdrowotnymi, które zaliczają 
osobę do grupy podwyższonego ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania 
minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw 
międzylekcyjnych).  

3. W szkole jest  przygotowane pomieszczenie  wyposażone w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący,  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a wrazie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
zostanie  bezzwłocznie  poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni 
użytkowych i dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.), zostaną także  wdrożone  
indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki szkoła 
dostosuje  się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują sią aktualne numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 
i służb medycznych. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. Codzienne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych -poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników będą 
odnotowywane w kartach czynności porządkowych, umieszczonych w każdym 

pomieszczeniu. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
7.  Na terenie szkoły  zostały umieszczone pojemniki na zużyte maseczki i rękawice 

jednorazowe. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

                                                                    § 3  

 Zajęcia w oddziałach przedszkolnych 

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 830 do 1330 . 

2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

3. Do grupy przyporządkowany jest jeden i ten sam opiekun. 
4. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 
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Załącznik Nr 1 

Oświadczenie Pracownika 

1) Ja niżej podpisana/y oświadczam, że nie miałam/łem kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, 

nie przejawia widocznych oznak choroby. 

2) Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergia). 

3) Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych 

z reżimem sanitarnym. 

4) Zobowiązuje się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w mojej 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 oraz w moim najbliższym otoczeniu. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………….…………………………. 
                                                 Data i czytelny podpis  
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Załącznik Nr 2 

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Prawnych: 

1) Oświadczam, że moja/mój córka/syn …………………………………………………….. 

klasa ……. nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. 

2) Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia). 

3) Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych 

z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych. 

4) Zobowiązuje się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej dziecka odnośnie wirusa Covid-19 oraz w jego  najbliższym otoczeniu. 

5) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 

 

……………………….………….…………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


