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 Procedury organizacji  pracy  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej 

Dywizji Piechoty  od 1 września 2021 r.  

w czasie zagrożenia epidemiologicznego  
  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 195 ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. 

zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020.1604 

ze zm.),  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   ( Dz. U z 2020r. 

poz. 872).  

Zakres Procedury:  

Procedurę należy stosować w stosunku do wszystkich uczniów, pracowników 

oraz innych osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 25. Kaliskiej 

Dywizji Piechoty w Łęczycy w związku z występującym zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19  

  

Czas obowiązywania:  

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.  

  

Ogólne zasady:   

Szczepienie    rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów od 

12 lat   

 

Dezynfekcja  
 

  
przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym.  

Dystans    minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.  

Higiena    częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

Maseczka  
  

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu.   

Wietrzenie    
przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne 

od zajęć.  

 



2  

  

Zasady przebywania osób na terenie szkoły:  

  

1. W szkole obowiązuje reżim sanitarny.  

2. Określa się tzw. przestrzeń wspólną, w której mogą przebywać uczniowie oraz 

pracownicy szkoły – klatka schodowa przy wejściu do szkoły, szatnia, korytarze 

szkolne.  

3. W przestrzeni wspólnej osoby z zewnątrz zobowiązane są do noszenia maseczek 

oraz zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób.   

4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz  

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.  

5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji pracownikowi i uczniowi nie wolno 

przychodzić do szkoły.  

6. Przebywanie rodziców na terenie szkoły ogranicza się do niezbędnego minimum.  

7. Rodzice/ opiekunowie dzieci kontaktują się z dyrekcją i nauczycielami za pomocą 

dziennika elektronicznego mobiDziennik lub  telefonicznie.  

8. Indywidualne kontakty wychowawcy z rodzicem na terenie szkoły powinny się 

odbywać się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole.  

9. Kontakt indywidualny rodzica z dyrektorem szkoły możliwy jest wyłącznie po 

wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.  

10. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, a jeśli ich 

obecność jest niezbędna, zobowiązane są one do stosowania środków ochronnych 

(osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk).  

11. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych 

przez dyrektora miejscach, po wcześniejszym umówieniu.  

12. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie szkoły maseczki oraz 

rękawiczki jednorazowe.  

13. Osoby trzecie, których obecności nie da się wyeliminować, mogą udać się 

wyłącznie do sekretariatu szkoły.  

14. W uzasadnionych przypadkach na terenie szkoły odbywać się będzie obowiązkowy 

pomiar temperatury u pracowników, uczniów (za zgodą rodziców) wykonujących 

pracę na terenie placówki, osób trzecich.  

15. Pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym dokonuje osoba wyznaczona 

przez dyrektora szkoły (pielęgniarka, pracownik sekretariatu lub wyznaczony 

nauczyciel).  

  

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicem /opiekunem prawnym 

dziecka:  

  

1. Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności 

telefonicznej ze szkołą.  

2. Rodzic pozostawia w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie  

i zobowiązuje się odbierać połączenia.  

3. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 

do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych.  
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4. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych typu choroba 

dziecka, inne zagrożenie.  

5. W sytuacjach typowych kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym odbywa się  

w sposób ustalony  

przez nauczyciela, w tym z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.  

6. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do 

natychmiastowego odebrania przebywającego w izolatorium  dziecka.  

7. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji zawartych na 

stronie internetowej szkoły.  

  

Organizacja pracy z uczniami klas 0 – VIII:  

  

1. Do szkoły może przychodzić tylko:  

 uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,  

 uczeń, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych.  

2. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły indywidualnie (nie w grupach).  

3. Jeżeli przed szkołą zgromadzi się większa liczba uczniów, należy poczekać na 

zewnątrz.  

4. Uczniowie i pracownicy szkoły w przestrzeni wspólnej mają obowiązek zachować 

dystans społeczny (min. 1,5 m).  

5. Uczniowie poszczególnych oddziałów odbywają lekcje w pomieszczeniach 

wyznaczonych w tygodniowym planem zajęć. W sytuacji pogorszenia się sytuacji 

epidemiologicznej, zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w jednej przydzielonej 

sali, z wyjątkiem lekcji informatyki i wychowania fizycznego, na które uczniowie 

udają się według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.  

6. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły do 10 minut później, niż wynika to  

z planu lekcji.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej organizuje przerwy 

adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W miarę 

możliwości przerwy organizowane będą na świeżym powietrzu.  

7. Opiekunowie doprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły 

zachowując zasadę – 1 opiekun z jednym dzieckiem.  

8. W czasie przerw międzylekcyjnych zaleca się korzystanie z maseczek 

zasłaniających usta i nos, ograniczenie gromadzenia się uczniów, spędzanie 

przerw na świeżym powietrzu – na boisku szkolnym.  

9. Nauczyciel prowadzi działania profilaktyczne podczas  pobytu  ucznia  w szkole,  

w tym w szczególności:  

 wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone,  

 przypomina dzieciom obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa  

i higieny,  

 zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej 

wody, mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na powietrzu,  
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 wdraża dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania 

ust, nosa, unikania dotykania twarzy,  

 nakazuje dzieciom zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.  

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz 

prawidłowego zdejmowania rękawiczek.  

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać tylko 

4 osoby. Pozostałe osoby, które chcą skorzystać z toalety, powinny oczekiwać  

w kolejce na korytarzu, z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m.  

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie udostępnia ich innym uczniom 

oraz nie zabierać  

ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

13. Wszystkich sale lekcyjne i sale świetlicy szkolnej wyposażone są w dozowniki  

z płynem do dezynfekcji rąk.  

14. Sale lekcyjne oraz części wspólne są poddawane wietrzeniu co najmniej raz na 

godzinę.  

15. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej 

przestrzeni.  

16. Uczniowie korzystają z wyznaczonych przez nauczycieli w-f szatni w sali sportowej. 

Pojedyncze grupy przebierają się w wyznaczonych szatniach, zachowując 

bezpieczne odstępy.  

17. Szatnie i sala gimnastyczna będą regularnie wietrzone.  

18. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np.  

koszykówka, piłka ręczna).  

19. Uczniowie, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z boiska należącego do 

szkoły. Zajęcia na boisku należy tak organizować, aby dzieci z innych oddziałów 

(grup) nie kontaktowały się ze sobą.  

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej. Zasady dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy zostały umieszczone  

w regulaminie świetlicy szkolnej „Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii”.  

21. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez opiekunów po zgłoszeniu pracownikowi 

szkoły (szatniarz, sekretarz).  

  

Zasady przebywania dzieci poza szkołą:  

1. Nauczyciel przestrzega zasady, aby zabawy z dziećmi były organizowane zgodnie 

z wymogami reżimu  sanitarnego.  

2. Wyjścia grup poza teren szkoły muszą być uzgodnione z dyrektorem szkoły.  

3. Opiekunowie dbają o zachowanie bezpiecznej odległości między dziećmi  

z uwzględnieniem zmianowości grup.  

4. Po powrocie do budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek dopilnować dokładnego 

umycia rąk przez dzieci z użyciem mydła.  
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Zasady obowiązujące na stołówce szkolnej:  

1. Przed posiłkiem stołownicy myją ręce.  

2. Dzieci z oddziału przedszkolnego spożywają posiłki zgodnie z ustalonym 

harmonogramem w sali lekcyjnej w czasie trwania zajęć z wychowawcą.  

3. Uczniowie klas I – III spożywają posiłki w stołówce szkolnej w wyznaczonych 

sektorach dla poszczególnych klas według ustalonego harmonogramu. 

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć, od godziny 11.30, jako pierwsi przychodzą 

uczniowie nie korzystający ze świetlicy szkolnej. Dyżur podczas spożywania 

posiłków sprawują wychowawcy klas I – III.  

4. Dzieci z grup świetlicowych spożywają obiad pod opieką wychowawców 

świetlicy  w wyznaczonych godzinach.  

5. Uczniowie klas IV - VIII spożywają posiłki w stołówce szkolnej w sektorach 

wyznaczonych dla klas według ustalonego harmonogramu w kolejności w jakiej 

kończą zajęcia lekcyjne. Dyżur podczas spożywania posiłków sprawują 

nauczyciele klas IV – VIII.  

6. Uczniowie  klas  siódmych i ósmych  spożywają obiad najpóźniej do godziny 

15.00.  (po 7 lekcji).  

7. Posiłki nakładane są przez pracowników kuchni.   

8. Blaty stołów i krzesła utrzymywane są w stałej czystości.  

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:  

  

1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, 

udostępniony będzie na stronie internetowej szkoły.  

2. Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie 

wypożyczać/oddawać książki.  

3. Korzystanie z czytelni i komputerów w bibliotece możliwe będzie  

w ograniczonym zakresie – po uzgodnieniu z nauczycielem  biblioteki.  

4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję 

powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz 

dziennie.  

5. Przyjęte książki należy odłożyć   na okres minimum 2 dni na wydzielone półki, 

odizolowane od innych egzemplarzy.  

  

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub 

pracownika szkoły:  

  

1. Podejrzenie zakażenia u ucznia:  

1) Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.  

2) W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i odizolować je od dzieci zdrowych.  

3) Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.  
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4) Gdy temperatura ciała ucznia przekracza 38°C (potwierdzonej w dwukrotnym 

badaniu) dyrektor szkoły decyduje o odizolowaniu ucznia.  

5) Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu  

u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły.  

6) W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, tzw. izolatorium służące do 

odizolowania dziecka,  u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.  

W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami przebywa   

w  oczekiwaniu  na  rodziców/opiekunów prawnych.  

7) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa.  

8) Rodzice/opiekun ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze 

szkoły.  

9) Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się przed przybyciem do szkoły jego 

rodzica/prawnego opiekuna, Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.  

10) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz  dezynfekcji.  Dalsze  czynności  zostaną  

ustalone  po  kontakcie z pracownikami stacji sanitarno- epidemiologicznej.  

11) Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.  

2. Podejrzenie zakażania u pracownika:  

  

1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2) Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych, nie przychodzą do pracy, powinni zasięgnąć porady lekarskiej.  

3) W razie uzasadnionej potrzeby każdy pracownik poddaje się pomiarowi 

temperatury ciała.  

4) Gdy temperatura ciała przekracza 38°C (potwierdzonej w dwukrotnym 

badaniu) dyrektor szkoły decyduje o odsunięciu pracownika od pracy i zaleca 

konsultacje lekarską.  

5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy odizolować oraz 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

6) Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do 

wydawanych instrukcji i poleceń pracowników stacji sanitarno- 

epidemiologicznej.  

7) Numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz 

rodziców dzieci przebywających w szkole znajdują się w sekretariacie szkoły 

oraz gabinecie dyrektora.  
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Postępowanie w przypadku potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie 

szkoły  

  

1. 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.  

2. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników Dyrektor postępuje 

zgodnie  z procedurami GIS.  

3. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

o zaistniałej sytuacji   i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu 

placówki/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  

4. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się 

w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.  

5. 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.  

6. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę 

lub protokół.  

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia 

lub jego całości, w którym przebywała zakażona osoba.  
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