
 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 

w Kaliszu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 po 

aktualizacji  

Procedura szczegółowo przedstawia działania, jakie muszą zostać podjęte w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii. 

Podstawa prawna: 

1. art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 

r., poz. 910),  

2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 

1.09.2021 r.)r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., 

Uczniowie. 

1. Na terenie szkoły może przebywać uczeń, który nie ma objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

domowej 

2. Wejście uczniów do budynku szkoły odbywa się dwoma wejściami.  

3. Przerwy międzylekcyjne w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych spędzają na 

korytarzach przy klasach, w których odbywają lekcje. 

Przerwy międzylekcyjne w czasie dogodnych warunków atmosferycznych uczniowie spędzają 

na boisku szkolnym. 

4. Uczniowie korzystają z maseczek podczas przebywania w przestrzeni wspólnej, tj. podczas 

wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, podczas przerw międzylekcyjnych, apeli, przebywania w 

szatni i innych zgromadzeń, podczas których zachowanie dystansu jest niemożliwe.  

5. Zużyte maseczki, rękawiczki wyrzucają do specjalnie do tego przygotowanych i oznaczonych 

pojemników. 

6. Uczniowie nie mają obowiązku zakładania osłon ust i nosa podczas lekcji i podczas spożywania 

posiłków. W miarę możliwości zachowują dystans społeczny. 

7. Starają zachować dystans społeczny podczas kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami i 

pracownikami szkoły. 

8. Każdy uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk, przed wejściem do szkoły, po zajęciach 

wychowania fizycznego. 

9. W czasie stanu epidemii uczniowie korzystają ze źródełka wody pitnej, zachowując zasady 

bezpieczeństwa.  

10. Uczniowie korzystający z obiadów w szkole spożywają je w dwóch grupach ustalonych przez 

kierownika świetlicy szkolnej ( po 4 i 5 lekcji podczas 15 minutowych przerw). 

11. Są bezwzględnie zobowiązani do zgłaszania wszelkich niepokojących objawów złego 

samopoczucia nauczycielowi, z którym mają lekcje. 

12. Zobowiązują się do korzystania z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

przechowują na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczeń 

zobowiązany jest korzystać wyłącznie ze swoich książek, zeszytów, przyborów szkolnych. 

 



Rodzice. 

1. Na terenie szkoły może przebywać rodzic, który nie ma objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

domowej. 

2. W czasie przebywania na terenie szkoły stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk. Zachowują dystans społeczny wobec pracowników szkoły. 

3. Podają kontakt z opiekunem, stale dostępnym, do którego wyznaczony pracownik będzie 

mógł zadzwonić w sytuacji wystąpienia u jego dziecka niepokojących objawów. 

4. Zobowiązani są do odbierania podanych numerów telefonów lub niezwłocznego 

oddzwaniania/odpowiadania na maile oraz aktualizowania danych kontaktowych. 

5. W czasie stanu epidemii rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzą do budynku 

szkolnego. Przed zajęciami wychowawcy klas 1-3 z zachowaniem bezpiecznej odległości 

odbierają dziecko od rodzica przed wejściem do szkoły. Pozostali uczniowie do szkoły wchodzą 

samodzielnie.  

6. Dopuszcza się samodzielne ustalenie przez wychowawców klas 1-3  10 -minutowych 

przesunięć rozpoczynania i kończenia zajęć w celu zminimalizowania kontaktu z innymi 

uczniami (tłoku w szatni, przy wejściu do szkoły).  Zmiany należy uzgodnić z dyrektorem szkoły 

i podać do wiadomości rodzicom. 

7. Zobowiązani są do pozostawienia dziecka w domu, gdy uczeń i rodzic mają objawy chorobowe 

sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji domowej. 

8. Zobowiązują się do codziennego wyposażania dziecka we własną maseczkę ochronną. 

9. Zobowiązują się do wyposażenia dziecka we własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć uczeń może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce 

oraz zadbanie o to, aby uczeń nie przynosił do szkoły zbędnych przedmiotów. 

10. W razie potrzeby kontaktu z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym, 

dyrektorem szkoły rodzic przez dziennik Librus, telefonicznie, mejlowo lub w inny dostępny 

sposób uzgadnia formę kontaktu. Jeśli zachodzi potrzeba spotkania na terenie szkoły, wspólnie 

uzgadniają godzinę i spotkanie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonym 

miejscu.  

Pracownicy szkoły- administracja i obsługa.  

1. Nie mogą przychodzić do pracy z objawami infekcji, gdy domownicy przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w 

domu. 

3. Przy wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub umycia rąk wodą z mydłem w 

szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety.  

4. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zobowiązani są do: 

- zamieszczenia  informacji o obowiązku dezynfekowania rąk, 

- zamieszczenia instrukcji użycia środka dezynfekującego 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowacrece/), 

- zapewnienie skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk każdej wchodzącej osobie. 

5. Przy wejściu głównym umieszczają numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 



6. Dokonują przeglądu wyposażenia sal. Usuwają z nich przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

7. Przygotowują szatnie. Przy wejściu do szatni umieszczają środek do dezynfekcji rąk. 

8. Przygotowują pomieszczenia pod względem sanitarno-higienicznym: 

- wywieszają plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk 

(https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-myciarak/), 

- wywieszają instrukcje dezynfekcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowacrece/), 

- zapewniają dostęp do mydła lub płynu do dezynfekcji rąk. 

9. Przygotowują pomieszczenia do zajęć świetlicowych, rozmieszczają środki do dezynfekcji rąk 

w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

10. Przy wejściu do szkoły oraz na każdym korytarzu umieszczają kosze przeznaczone do 

wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej, zgodne z zaleceniami GIS umieszczonymi na 

stronie: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-izalecenia-pl/wytyczne-

ws-postepowania-z-odpadami-wczasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

11. Dokonują obowiązkowej dezynfekcji po spożywanych obiadach, po każdej grupie. 

12. W miarę możliwości dokonują dezynfekcji sali gimnastycznej po zajęciach każdej grupy ( 

dezynfekcja poręczy, klamek oraz sprzętu sportowego oraz przyborów do ćwiczeń). Po każdym 

dniu zajęć w sali gimnastycznej dezynfekują również podłogę.  

13. Na bieżąco dezynfekują lub czyszczą z użyciem detergentu urządzenia sanitarno-higieniczne. 

14. Wietrzą części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę. 

15. Wyposażają miejsce odizolowania osób z podejrzeniem infekcji ( gabinet pielęgniarki) w środki 

ochrony i środki dezynfekcyjne. 

16. Ograniczają przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 

17. Codziennie wykonują prace porządkowe, zwłaszcza w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, ciągach komunikacyjnych; dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, 

klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączniki, 

18. Przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

19. Przed przystąpieniem do pracy w danym dniu mierzą sobie temperaturę i zapisują pomiar w 

wyznaczonym do tego celu dokumencie. Potwierdzają dane podpisem. 

20. Ograniczają kontakty z uczniami do niezbędnego minimum. 

 

Pracownicy szkoły - nauczyciele. 

1. Nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantane lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej muszą pozostać w domu. 

3. Przy wejściu do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub umycia rąk wodą z mydłem w 

szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. Należy przestrzegać zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, unikać 

dotykania oczu, nosa i ust. O tych zasadach zobowiązani są przypominać uczniom. 

4. Nauczyciele wietrzą pomieszczenia, gdzie odbywają lekcje nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci, przed wejściem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. W miarę możliwości dbają o reżim sanitarny. Szczególnie podczas dyżurów międzylekcyjnych 

zwracają uwagę na zachowanie uczniów zgodne z przyjętą w szkole procedurą. 

6. W trakcie przerw i możliwych zajęć do odbywania w terenie przebywają z uczniami na świeżym 

powietrzu. 



7. Przed przystąpieniem do pracy w danym dniu mierzą sobie temperaturę i zapisują pomiar w 

wyznaczonym do tego celu dokumencie. Potwierdzają dane podpisem. 

8. Nauczyciele wychowania fizycznego ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

9. Nauczyciele klas 1-3 nie odbywają przerw z innymi uczniami szkoły, wyznaczają przerwy dla 

swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

W trakcie przerw i możliwych zajęć do odbywania w terenie przebywają z uczniami na świeżym 

powietrzu. 

Uczniowie klas 1-3 na lekcje wychowania fizycznego przebierają się w swoich klasach. 

10. Bibliotekarze zobowiązani są wprowadzić do regulaminów funkcjonowania zasady 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Określić zasady korzystania ze szkolnej 

biblioteki, godzin jej pracy. 

11. Pracownicy świetlicy zobowiązani są wprowadzić do regulaminów funkcjonowania zasady 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii dotyczące m.in. spożywania posiłków, 

spożywania obiadów i pracy świetlicy.  

Wietrzą świetlicę nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

W sytuacji dużego zgrupowania dzieci w świetlicy zobowiązani są do podzielenia grupy i 

przejścia do drugiego pomieszczenia (klasa nr 5). 

12. Wszyscy nauczyciele ustalają i wprowadzają zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych z 

uwzględnieniem zasad obowiązujących dla zajęć lekcyjnych. 

13. Zgodnie z ustalonymi zasadami dokonują pomiarów temperatury u uczniów. 

14. Organizują wycieczki klasowe i wyjścia grupowe z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. 

Nie korzystają z transportu publicznego na rzecz transportu prywatnego. 

 

 

Pracownicy szkoły. Pielęgniarka szkolna. 

1. Pielęgniarka szkolna zobowiązana jest ustalić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej  oraz godziny pracy gabinetu. 

 

Postępowanie w razie zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. W przypadku zaobserwowania u ucznia lub pracownika szkoły objawów chorobowych taką 

osobę umieszcza się w wyznaczonym pomieszczeniu w celu odizolowania jej od osób 

zdrowych.  

2. Miejscem wyznaczonym do tego celu w szkole jest gabinet pedagoga szkolnego. 

3. Osoba, która zaobserwowała u ucznia objawy infekcji, niezwłocznie powiadamia wychowawcę 

klasy, a w razie jego nieobecności pedagoga szkolnego, który pozostaje z dzieckiem do 

momentu odbioru przez rodzica. W razie nieobecności pedagoga powiadamia dyrektora 

szkoły. 

4. Nauczyciel uczący, wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodzica, a ten w 

możliwie najkrótszym czasie odbiera dziecko ze szkoły i w miarę możliwości niezwłocznie 

zawiadamia wychowawcę klasy o stanie zdrowia ucznia, rodzaju choroby a wychowawca klasy 

w razie podejrzenia zachorowania na COVID 19 zawiadamia dyrektora szkoły.  

5. Osoba sprawująca opiekę nad osobą chorą zachowuje dystans społeczny, stosuje środki 

ochrony osobistej. 



6. Pracownik w razie zaobserwowania u siebie objawów chorobowych powiadamia o swoim 

stanie zdrowia i rodzaju choroby dyrektora szkoły i w jak najszybszym czasie opuszcza 

placówkę. 

7. Osoba z objawami chorobowymi opuszcza budynek szkolny, nie kontaktując się z innymi 

osobami przebywającymi w szkole. 

 

 

Załączniki do procedury: 

1. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych. 

2. Procedura postępowania z uczniem , u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID 19. 

3. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i 

specjalistycznych. 

4. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych. 

5. Procedura postępowania a odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w 

miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

6. Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii Covid-19. 

7. Procedura wydawania posiłków w czasie możliwości zakażenia wirusem Covi-19. 

8. Procedura bezpiecznej dostawy żywności do placówki w czasie możliwości zakażenia 

Covid-19. 

9. Regulamin świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego. 

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły 1 września 2021r. 


