
Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zdziechowicach 

i postępowania prewencyjnego pracowników  

oraz rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego 

od poczatku roku szkolnego 2020/21 

  

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem  

SARS-CoV-2 i określenie działań mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.  

  

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:  

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,  

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,  

2. Dyrektor wyznacza dwa wejśćia/wyjścia z budynku szkoły.  

a) główne dla uczniów klas 1- 8, 

b) wejście od strony zachodniej do przedszkola. 

3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez jednego opiekuna bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  

4. Przez objawy o których mowa w pkt. 1.a) i pkt. 3. rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy 

mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, brak apetytu, smaku, węchu.  

5. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz.  

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko po zastosowaniu środków ochronnych 

(osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachowywać dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 

2m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wyznaczonej: szatnia i sekretariat. 

8. Odbiór dzieci ze świetlicy będzie się odbywał za pośrednictwem wyznaczonego pracownika szkoły. 

9. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.  

 

 

III. Higiena i dezynfekcja 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie 

dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.  

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów 

stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.  

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.   

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu 

niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów, pomieszczeń.  



6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim 

utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur i włączników.  

7. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk i obowiązuje dezynfekcja rąk.  

8. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

10. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje  się pojemnik na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe. 

11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

  

IV. Organizacja pracy szkoły 

1. Na terenie szkoły ogranicza się gromadzenie uczniów.  

2. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej, niż co 

45min.  

3. Poszczególne oddziały odbywają zajęcia lekcyjne w jednej sali z wyjątkiem zajęć informatyki, muzyki 

i wychowania fizycznego. 

4. Podczas przerw uczniowie przebywają w klasach lub na przydzielonej im kondygnacji, nie przemieszczają się 

na inne piętra bez uzasadnionej przyczyny. Wyjątki stanowią na przykład: przejście do pracowni 

komputerowej, na zajęcia wf, do biblioteki, na obiad. Dla klas 1-3 wyznacza się piętro pierwsze a dla klas 4-8 

piętro drugie. Przebywając na korytarzu uczniowie zachowują dystans 1,5 metra. 

5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.  

6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.  

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub jeśli istnieje taka konieczność w innych salach 

dydaktycznych.  

11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, 

szczególnie przed przyjęciem wychowanków.  

12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażone są w dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk.  

13. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, 

uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych  

w bibliotece.  

 

 

 

 



V. Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Przy przygotowywaniu posiłków na stołówce szkolnej wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk wynosząca 

minimum 1,5 metra oraz zapewniono środki ochrony osobistej. Utrzymuje się wysoką higienę stanowisk pracy,  

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

2. Posiłki będą wydawane z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na 

stołówce. W tym celu stosuje się zmianowe wydawanie posiłków na dwóch przerwach obiadowych: 

1) 11:15-11:30 klasy 1-4 

2) 12:15-12:30 klasy 5-8.  

3. Blaty stołów i oparcia krzeseł będą czyszczone po każdej grupie.  

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (sala 

nr 3) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.  

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów  

i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora 

o wyniku badania ucznia przez lekarza. (ośrodek zdrowia w Zdziechowicach tel. 158381122 i ośrodek  

w Zaklikowie 158737228) 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.  

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora 

szkoły, który podejmuje następujące działania:  

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi 

osobami),  

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem 

celem weryfikacji stanu zdrowia,  

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,  

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora 

szkoły. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu  

i dezynfekcji.  

  



 

VIII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu 

z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii SANEPIDU-u, podejmuje stosowną decyzję  

o zamknięciu placówki, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.   

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora 

oświaty (tel. kuratorium 178671142) 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. (SANEPID Stalowa Wola ul. Niezłomnych 66, 37-450 

Stalowa Wola, nr tel. 158425130) 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności należy sporządzić notatkę.  

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego  

całości, w którym przebywała osoba zakażona.   

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub 

czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

  


