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Procedura organizacji pracy 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

od 1 września 2020 r. 

i postępowania prewencyjnego pracowników 

oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

II. Zakres procedury 

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły. 

 

IV. 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, 

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na  kwarantannie lub  w  

izolacji  w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała, 

• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem, 

• uczucie wyczerpania, 

• brak apetytu. 

4. Na terenie szkoły ogranicza przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna 

zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

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

dyrektora miejscach. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3). 

7. Dopuszczalne jest wchodzenie do  przestrzeni  wspólnej  opiekunów  odprowadzających dzieci 

z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od 

kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m. 

8. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami 

ucznia.  
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V. 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/placówki obowiązują ogólne zasady  higieny,  tj. ochrona ust  i nosa 

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

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 i 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: 

a) zaleca się: 

• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie 

oraz w razie potrzeby, 

• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w 

razie potrzeby, 

• czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub 

boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na 

korzystanie z ww. 

b) do obowiązków personelu obsługi należy także:  

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie,  

• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i 

dezynfekowanie,  

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i 

dezynfekcja. 

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr a do procedury – 

Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk). 

8. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 

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

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr b do 

procedury- wykaz numerów kontaktowych). 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, 
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maseczek jednorazowych zapewniono pojemnik do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi 

GIS. 

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięto 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. 
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VI. Organizacja pracy szkoły 

 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się 

poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. 

4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 

czasu przerw między zajęciami w klasach I-VIII. 

5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

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

7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

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

stoliku szkolnym ucznia. 

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

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/placówki zbędnych przedmiotów1. 

11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka 

konieczność w innych salach dydaktycznych. 

12. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie 

rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 

14. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażono w 

dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci należy dopilnować, aby 

dzieci nie wymieniały się zabawkami a opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie i dezynfekcję. 
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VII.  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE SZKOŁY, ŚWIETLICY, 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego/ świetlicy może uczęszczać uczeń/wychowanek, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje 

dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w 

danym dniu. 

3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego/ świetlicy mogą przyprowadzać i odbierać 

tylko osoby zdrowe. 

4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego (są przyprowadzani) o wyznaczonych 

godzinach. 

5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować 

wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa (na teren 

placówki w okresie adaptacyjnym mogą wchodzić tylko rodzice/opiekunowie 3-latków). 

6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wejściem głównym (klasy I-III, chłopcy klasy 

IV-VIII), bocznym (oddziały przedszkole), od strony hali (dziewczęta klasy IV-VIII). 

7. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce. 

8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły nie wchodzą na teren placówki/ 

rodzice (korzystają z dzwonka przy drzwiach w celu zasygnalizowania 

przyprowadzenia/odbierania dziecka).  

9. Wyznaczony pracownik powiadamia n-la prowadzącego o tym iż na dane dziecko oczekuje 

rodzic/ zabiera dziecko z grupy do szatni i wyprowadza ucznia/ dziecka do rodzica/ osoby 

upoważnionej do odbioru. 
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VIII.  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA POBYTU I ZABAWY W SALI DYDAKTYCZNEJ I ŚWIETLICY 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do 

prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić 

uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma 

obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa 

pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić 

dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący/zajęcia 

wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 

odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej Sali lekcyjnej. 

5.  Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. 

6.  Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do 

sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza. 

7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce 

dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia 

przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane 

podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. 

Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

8.  Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma 

obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc 

nauczyciela. 

9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane 

poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie 

same ich rozwiązać. 

11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo 

na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania 

przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom 

ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, 

przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i 

z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 

14. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

15. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych 

miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez dziecko 

zabawki/pomoce. 
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16. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego 

pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole. 

17.  Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się 

nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

18. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania 

używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce 

szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji. 

19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać 

lekarstw. 

20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID wymioty, biegunka, wysypka, 

omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

21. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do 

dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem 

dzieci. 
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IX.  

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SZATNI 

 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz 

konsultacji w szkole. 

2. W szatni może przebywać maksymalnie 4 osoby (zgodnie z wytycznymi GIS). 

3. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są utrzymywać dystans społeczny wynoszący co najmniej 

2 metry. 

4. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych miejscach po przyjściu do 

szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach lub konsultacjach. 

5. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. 

6. Uczniowie mogą przebywać tylko w szatni im przypisanej. 

7. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. 

Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

8.  Uczeń nie wchodzą do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym 

pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego. 

9. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans społeczny i nie torują 

wejścia do szatni, umożliwia umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe 

opuszczenie jej. 

10. Uczniowie nie dotykają rzeczy innych Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych 

w szatni. 

11.  W trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przebywanie w szatni jest zabronione z  wyjątkiem 

sytuacji szczególny . Wówczas dziecko korzysta z szatni w obecności nauczyciela lub innego 

pracownika 
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X.  

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA INCYDENTY W GRUPIE ORZ STOSOWANIE 

ZABESPIECZEŃ W TRAKCIE ZABIEGÓW HIGIENICZNYCH 

 

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia, nauczyciel 

zgłasza ten fakt woźnej lub pomocy nauczyciela. 

2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. 

Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji. 

3.  W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli 

dziecko i woźna lub drugi nauczyciel. 

4.  W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w 

indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos, 

oraz fartuch z długim rękawem. 

5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w 

bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas 

odbioru dziecka z przedszkola. 

6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony 

(ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego 

przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą 

przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych 

rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta. 
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XI.  

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr  1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U UCZNIA/DZIECKA 

 

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

pomieszczeniu znajdującym się w budynku hali widowiskowo-sportowej. 

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

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: 

• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia/dziecka i ustalić sposób odebrania ze 

szkoły. 

4. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia/dziecka przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

7. 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 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 
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XII.  

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKA 

 

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. 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 

potrzeby. 

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje 

się działania opisane w pkt. 1). 

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3 nie mogą przychodzić do 

pracy. 

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o 

zaistniałej sytuacji. 

7. 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. 

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

pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

9. 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. 

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

i kuratora oświaty. 

11. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

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

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

pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

13. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.
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XIII.  

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem  Covid -19, 

kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. 

W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktować się za jego wiedzą na terenie szkoły, z 

zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w 

dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza w sekretariacie spotkanie z nauczycielem 

podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Wyznaczona do tego cel osoba wpisuje 

dane do rejestru wejść szkoły. 

4. Wyznaczony pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który 

zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, 

rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę służbową. 
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XIV.  

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w 

Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KUCHNI I STOŁÓWKI 

 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

a) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

b) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, 

c) stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i 

dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.  

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i 

dezynfekcję, m.in.: 

a) przed rozpoczęciem pracy, 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

c) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

d) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

e) po skorzystaniu z toalety, 

f) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

g) po jedzeniu, piciu. 

6. Na stołówce może przebywać tylko wyznaczona grupa, przy czym uznaje się, że uczniowie 

spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę. 

7. Uczniowie jedzą obiady według ustalonego harmonogramu: 

8. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do 

dezynfekcji (należy wyczyścić blaty stołów, krzesła). 

9.  Przed wejściem na stołówkę uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce, dzieci umyć 

mydłem i ciepłą  wodą. 

10. Przygotowane posiłki uczniowie odbierają pojedynczo lub, jeśli jest taka potrzeba, pracownik 

opiekujący się grupą (dotyczy m.in. nalewania zupy, talerze należy rozstawić na stołach). 

11. Wyznaczona osoba/pracownik rozdaje uczniom zabezpieczone w serwetkę sztućce (dotyczy 

również dodatków do dań np. chleba). 

12. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na 

serwetki. 

13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów, skąd na bieżąco są 

odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni. 
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14.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 

stopni z wykorzystaniem środków myjących. 

  



 
 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 
 
 
 

15  
 
  
 

XV.  

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020 

 

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW 

 

 

1. Nauczyciel / wychowawca klas I –  III  / wychowawca  świetlicy,  przed posiłkiem myje  z 

dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik techniczny 

dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa 

wydaje uczniom posiłki w miejscu wydawania posiłków (wydawalnia). 

4. Dzieci odbierają posiłek i siadają pojedynczo do stolików. 

5. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie 

czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci 

myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe. 

6. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z 

instrukcją w procedurze. 

Harmonogram wydawania posiłków 

Oddział przedszkolny/zerówka 

 

 Wydanie posiłku 

śniadanie  8.30-9.00 

  obiad  3-4 latki 11.00  

5-6 latki 12.00 

 

Obiad klasy I- VIII 

Klasa Wydanie posiłków 

I 10.35 

II 11.25 

III 11.45 

 

Klasy Wydanie posiłków 

IV 112.3012 

12.30 V 

VI 
 

12.40 

VII 

VIII 
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XVI.  

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID- 19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku 

szkół dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

2. W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID-19 zarządza się dezynfekcję w czasie wyjścia 

dzieci z Sali po każdym dniu zabawy dziecka zabawkami przez niego użytymi. 

3. W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do 

indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane i odkładane na 48- 

godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 

  



 
 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 
 
 
 

17  
 
  
 

XVII.  

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020 

 

PROCEDURY PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W CZASIE ZAJEĆ 

REWALIDACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sala 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 z pokrywą. 

5.  Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 
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XVIII.  

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020 

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY Z CZASIE ZADROŻENIA COVID-19 

 

Procedura pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia COVID-19 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki  

do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają  bezpieczeństwu.   W szczególności powinien 

zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan 

mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma 

obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie 

bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i 

powiadomić dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia 

wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 

odstępach czasowych. 

4. Grupa na świetlicy może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza 

- w tym przypadku dzieci muszą zdezynfekować dłonie be pośrednio po wejściu ze dworu do  

szkoły. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu . Jedynie dzieci 

o szczególnych potrzebach mogą przynosić swoje pomoce. 

7. Sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie 

dezynfekować. 

8. W szczególnych przypadkach, wykorzystywane przez ucznia przybory szkolne, pomoce 

dydaktyczne, mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia po uprzednim ich 

zdezynfekowaniu. 

9. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy Dokładnie 

czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności Dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły 

10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są 

w stanie same ich rozwiązać. 

12. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach 

13. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 
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bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do 

egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

14.Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia 

dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od 

innych osób, przelicza je. 

15. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między sobą 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

16. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po 

zakończeniu zajęć w świetlicy. 

17. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

18. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły. 

19. Rodzice odbierający dzieci z zajęć nie mogą wchodzić do świetlicy, muszą pozostać przed 

szkołą Pracownik obsługi a informuje dziecko i nauczyciela świetlicy i fakcie powrotu do 

domu. 

 

Procedura pobytu grupy w na placu zabaw i boisku szkolnym 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały ze szkolnego placu zabaw i boiska 

sportowego przy zachowaniu następujących zasad: 

1. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina 

dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca 

uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.  

2. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi między nimi. 

3. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych 

4. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów mające lekcję 

wychowania fizycznego i grupa dzieci ze świetlicy). 

5. W szczególnych przypadkach strefy, w których przebywają uczniowie obu grup można 

oddzielić za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi placami zabaw dla 

poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi metra minimum 1,5 

6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

7. swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

8. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
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XIX.  

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020 

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  

W TRAKCIE DOWOZU UCZNIÓW  

UCZEŃ 

1.  Z dowozu mogą korzystać uczniowie, których rodzice zadeklarowali potrzebę 

dowozu składając stosowną deklarację. 

2. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. 

3. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych 

przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu. W trakcie transportu 

uczniowie mogą zająć 100% liczby miejsc siedzących 

4. W pojeździe zachowuje się obowiązek zakrywania ust i nosa. Za zapewnienie 

maseczek swoim dzieciom odpowiedzialni są rodzice. 

5. Należy przestrzegać zasad higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu                        

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

OPIEKUN DOWOZU 

1. Dba o to, aby uczniowie przestrzegali zasad dystansu społecznego . 

2. Opiekun wyposażony jest w maseczkę lub/ i przyłbicę. 

3. Opiekun korzysta z rękawiczek podczas dowozu i odwozu uczniów. 

4. Opiekun odprowadza uczniów do szkoły, do części wspólnej i przekazuje ich pod 

opiekę nauczycielowi. 

5. Dba, aby uczniowie oczekujący na wejście dezynfekowali ręce, zgodnie z instrukcją. 

6. Opiekun dowozu odbiera uczniów z części wspólnej. 

7. Opiekun dowozu zgłasza dyrektorowi/ dyżurującemu nauczycielowi jeżeli on lub , 

uczeń zdradzają objawy złego samopoczucia. 

8. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza pojazdu 

każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do 

odkażania powierzchni. 

RODZICE 

1. Rodzice uczniów są zobowiązani przyprowadzać dzieci zdrowe ,które nie 

kontaktowały się z osoba mi przebywającymi na kwarantannie.  
2. Rodzice mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom osłonę ust i nosa. ( maseczkę)  
3. Rodzice wypełniają deklarację. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

I. W sprawach nieuregulowanych w/wymienionej procedurze obowiązują 

ogólne zasady procedury bezpieczeństwa.  
II. Procedura obowiązuje o d 01.09.2020 do odwołania. 
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XX.  

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I BOISKA SZKOLNEGO 

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu 

zabawi boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad: 

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów 

prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie 

zabawy  

i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów. 

4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między 

wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana 

odległość między dziećmi minimum 1,5 metra. 

5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek 

ochronnych. 

7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla 

niej strefie. 

8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się 

ze sobą. 

9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie 

tylko   z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie 

zostały wyłączone z użytkowania i nie został y oznaczone taśmami. 

10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do  

użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy 

zaistnieje konflikt między nimi. 

12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich 

dzieci w grupie wychowawczej. 

13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla 

nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 
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XXI.  

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Zasady ogólne: 

1. W lekcji uczestniczyć mogą uczniowie zdrowi nie przejawiający objawów chorobowych. 

2. Wszelkie niedyspozycje należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 

3. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania własnego stroju sportowego ( biała koszulka, 

spodenki sportowe lub spodnie dresowe, buty sportowe). Po każ dych zajęciach strój należy 

wyprać. 

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolnego klubu sportowego, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

czyszczone lub dezynfekowane. 

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny są umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

 

Przed lekcją w trakcie przerwy: 

 

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do szatni gdzie przygotowują się do lekcji. 

2. Uczniowie przebierają się w taki sposób aby zachować dystans 1,5 m. 

3. Ubrania należy złożyć do osobistej szafki ubraniowej. 

4. Przed wyjściem na dwór lub wejściem do sali gimnastycznej uczniowie dezynfekują ręce 

dostępnymi w szkole środkami. 

 

W trakcie lekcji: 

 

1. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela zachowując bezpieczny dystans , unikają 

dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Zalecany jest odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania 

3. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi zmianę samopoczucia 

 

Po zajęciach wychowania fizycznego: 

 

1. Pięć minut przed dzwonkiem na przerwę uczniowie pod opieką nauczyciel a udają się do 

szatni w celu przebrania się. 

2. Po przebraniu uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do łazienki w celu umycia twarzy 

oraz dezynfekcji rąk 

3. Po dokonaniu dezynfekcji uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do sali lekcyjnej 

4. Po opuszczeniu przez uczniów sali gimnastycznej powinna ona zostać przewietrzona. 

  



 
 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 
 
 
 

23  
 
  
 

 

XXII.  

Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA UZYSKIWANA ZWOLNIEŃ Z LEKCJI WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenia MEN z dnie 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz. U. z 2015 r., 

poz. 843/.  
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie. 

 

Ze względu na stan zdrowia: 
 

1. Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z wykonywania niektórych ćwiczeń. 
 

2. Zwolnienie takie następuje na podstawie opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń. Opinia ta powinna wskazywać 

jakich ćwicz eń fizycznych uczeń nie może wykonywać i prze z jaki okres. 

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest oceniany i 

klasyfikowany. 
 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza. 
 

5. Uczeń może być całkowicie zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego. 
 

6. Decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na 

pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) i na podstawie załączonej do 

wniosku o pinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 
 

7. Jeśli okres całkowitego zwolnieni a ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

8. Uczeń może być nieobecny na tych zajęciach tylko za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów) wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia. 
 
 

Procedura postępowania: 
 

1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego w 

uzasadnionych przypadkach. 
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2. W uzasadnionych sytuacjach rodzice/ opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia z 

uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego przekazując informację osobiście 

lub w formie pisemnej. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać 

dwóch tygodni w semestrze. 
 

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być 

udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem le karskim:   
3.1. zaświadczeniem o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

ćwiczeń ze wskazaniem jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać i 

przez jaki okres; 
 

3.2. zaświadczeniem o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach 

wychowania fizycznego ze wskazaniem okresu obowiązywania. 
 

4. O zwolnienie ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub całkowite 

zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego decyduje dyrektor szkoły na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego. 
 

5. Zaświadczenie należy przed łożyć nauczycielowi wychowania fizycznego lub 

dyrektorowi szkoły niezwłocznie po uzyskaniu go od lekarza. 
 

6. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć w 

terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu poda nia. Rodzice/opiekunowie 

prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 
 

7. W przypadku decyzji odmownej rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają 

prawo odwołać się od decyzji dyrektora do Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
 

8. O zwolnieniu ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub całkowitym 

zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel 

prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. 
 

9. Jeżeli uczeń uzyskuje całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w 

trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności n a lekcjach nie przekroczyły 

połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas 

uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego. 
 

10. W przypadku całkowitego z wolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"/ „zwolniona”. 
 

11. Uczeń całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek 

być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są 

pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony 

z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów 

prawnych złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły. O tym f akcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz 

wychowawca klasy. 
 



 
 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie 

 
 
 
 

25  
 
  
 

12. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców 

/ opiekunów prawnych dzieci na pierwszym zebraniu z rodzicami. 
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XXIII.  

Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW  

PODCZAS ZAJĘĆ W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 

 

1. Uczniowie wchodząc do sali informatycznej mają na sobie maseczki. 

2. Przy wejściu do sali dezynfekują ręce. 

3. Uczniowie zajmują wyznaczone wcześniej miejsce do nauki, nie chodzą po 

sali bez koniecznej potrzeby, nie zmieniają miejsc. 

4. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń powinien ponownie zdezynfekować 

ręce. 
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XXIV.  

Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SAL  LEKCYJNYCH I INNYCH PRZESTRZENI 

 NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Podczas przebywania w budynku szkoły uczniów i nauczycieli obowiązują 

ogólne zasady zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19 tj.: częste mycie 

rąk; ochrona nosa i ust podczas kichania i kaszlu; unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

2. Zachowanie maksymalnego dystansu koleżeńskiego, w tym niepodawanie 

sobie dłoni i oddalanie się na minimum 0,5 metra podczas rozmowy. 

3. Podczas przebywania w pomieszczeniach wspólnych tj.: szatni, korytarzach i w 

oczekiwaniu na obiad w stołówce obowiązuje zakrywanie ust i nosa (uczniowie i 

pracownicy noszą maseczki). 

4. Nieprzekazywanie sobie urządzeń telekomunikacyjnych i innych przedmiotów 

osobistych. 

5. Uczniowie posiadają własne podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, a którymi uczniowie nie 

powinni się wymieniać. 

6. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów 

wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin. 

7. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

8. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauk ( wyznaczone wcześniej przez 

wychowawcę klasy), nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  
9. Klasy/ grupy przypisane  są przypisane na stałe do sal. 

10. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy , w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

11. W celu ograniczenia kontaktu z uczniami innych klas, nauczyciele klas I-III mogą 

ustalać przerwy w innych przedziałach czasowych niż przerwy obowiązujące klasy 

V- VIII. 

12. W salach lekcyjnych znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego każdorazowo 

korzysta osoba wchodząca do pomieszczenia. 

13. Należy regularnie myć ręce w odą z mydłem oraz dopilnować aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
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14. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.  
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XXV.  

Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Marusarza w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony 

uczniów i pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły. 

2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami pracy biblioteki 

szkolnej zamieszczonym i na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły,  

3. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce. 

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, 

minimum 1,5 m. 

5. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia – co 

godzinę. 

6. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, 

np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

7. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających 

(2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. 

8. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do 

półek. 

9. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum,  

10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz 

11. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze 

oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni. 

12. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 2 osoby. 

13. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną 

godzinę. 

14. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać 

proces dydaktyczny. 
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XXVI.  

Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza 

w Wojciechowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 

pracowników placówki przed Covid obowiązujących od 1 września 2020. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI 

ZAPOBIEGAWCZE MINIMALIZUJĄCE RYZYKO ZAKAŻENIA  

I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii):  
1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników 

(papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne wyrzucane są do specjalnie 

oznakowanych pojemników. 

3. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe 

powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 

pojemnika/worka na odpady zmieszane 

 

 

XXVII.  

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do 

nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w 

sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

6. 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. 


