
Procedury bezpieczeństwa dotyczące
sprawowania nadzoru nad uczniami na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Podstawa prawna: 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia 29 kwietnia  2020 r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu
oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia 29 kwietnia  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 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781 

• Ustawa z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.
59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), 

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz.
69 ze zm.), 

• Statut szkoły. 

I. CEL

1.  Celem jest  określenie  zasad  obowiązujących  na  terenie  szkoły  podczas  epidemii  COVID-  19,
mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i uczniów, a także ich rodziców/opiekunów
prawnych  oraz  określenie  procedury  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia  lub  wystąpienia
zachorowania na COVID-19.

2. Niniejsza procedura może podlegać modyfikacjom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemicznej
oraz wytycznych MEN, PSSE i GIS.

3. Zawartość szczegółowa:

II. Zakres obowiązywania procedur
III. Wytyczne ogólne
IV. Wytyczne dla nauczycieli
V. Wytyczne dla rodziców
VI. Wytyczne dla uczniów
VII. Wytyczne dla obsługi
VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
IX. Zasady higieny
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X. Instrukcje szczegółowe dotyczące wybranych obszarów pracy szkoły
A. Skrócona instrukcja bezpieczeństwa związana z COVID-19 w     czasie zajęć lekcyjnych     
B. Procedura bezpieczeństwa regulująca organizację i pracę świetlicy przy zachowaniu rygoru 
sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19
C. Procedura regulująca pracę biblioteki w roku szkolnym 2020/2021
D. Procedury obowiązujące w gabinecie pedagoga i psychologa 
E. Procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków
F. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas lekcji wychowania fizycznego w okresie pandemii 
COVID -19

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDUR

Niniejsze  procedury  dotyczą  wszystkich  pracowników  szkoły,  uczniów,  osób  trzecich
przychodzących do placówki, w tym także rodziców/opiekunów prawnych .

III. WYTYCZNE OGÓLNE

Ogranicza się do niezbędnego minimum dostęp do budynku szkoły osób niebędących pracownikami
placówki czy uczniami. W czasie trwania lekcji drzwi szkoły pozostają zamknięte. W określonych
godzinach zostanie uruchomione dodatkowe wejście dla uczniów.

1)  Wszystkie  sprawy  wymagające  kontaktu  z  pracownikami  szkoły  należy  w  pierwszym  rzędzie
załatwiać  w  kontakcie  telefonicznym  lub  przez  e-mail.  Dotyczy  to  także  spraw kierowanych  do
dyrektora/wicedyrektora,  sekretariatu,  specjalistów  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,
pracowników  świetlicy,  biblioteki,  kwestii  dotyczących  obiadów  (intendent).  Niezbędne  dane
kontaktowe  znajdują  się  na  stronie  szkoły:  https://sp5piastow.edu.pl     Wszystkie  dokumenty
przekazywane  pracownikom  szkoły  w  wersji  papierowej,  podlegają  72  h  kwarantannie  przed
rozpatrzeniem. 

2)  Na  spotkanie  z  pracownikami  szkoły  należy  umówić  się  z  odpowiednim  wyprzedzeniem
telefonicznie lub e-mailowo. 

3) Do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie może wejść tylko osoba, która: 

a)  jest  zdrowa,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych  lub
jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

b) jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w związku z podejrzeniem
COVID-19;

c) jest w maseczce/przyłbicy/półprzyłbicy zasłaniającej nos i usta;

d) przy wejściu do budynku zdezynfekowała ręce;

e) jeśli nie jest uczniem ani pracownikiem szkoły: 

• wyraziła  zgodę  na  zmierzenie  temperatury,  a  jej  wartość  mierzona  termometrem
bezdotykowym nie przekracza 38˚C;

• wypełniła kartę wejścia w związku z COVID-19.

4)  Do  wszystkich  typów  zajęć  opracowano  szczegółowe  procedury  bezpieczeństwa,  do  których
przestrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy prowadzą zajęcia lub z nich korzystają. 

2

about:blank


5) Procedury bezpieczeństw w związku z COVID-19 wprowadza się także do regulaminów pracy
biblioteki, świetlicy i korzystania ze stołówki szkolnej.

6) Wprowadza się zmiany w organizacji spotkań z rodzicami: 

• Pierwsze  zebranie,  ze  względu  na  specyfikę,  odbędzie  się  w  budynku  szkoły  zgodnie  z
opracowanym harmonogramem;

• Co do zasady,  kolejne zebrania z wychowawcą odbywać się będą online przy użyciu MS
Teams;

• Godziny otwarte nauczyciele będą realizowali w formie konsultacji e-mailowej lub z użyciem
MS Teams w wyznaczonym terminie.

7) Do odwołania zawiesza się organizację masowych imprez szkolnych, w tym apeli.

8)  Zajęcia  pozalekcyjne  organizowane  przez  szkołę  mogą  odbywać  się  po  zaakceptowaniu  przez
dyrektora przedstawionej przez nauczyciela stosownej procedury bezpieczeństwa.

9)  Wycieczki  i  wyjścia  edukacyjne  mogą  odbywać  się  wyłącznie  z  zachowaniem  procedur
bezpieczeństwa opracowanych w tym celu na czas pandemii COVID-19. 

10) Na czas pandemii COVID-19 zawiesza się funkcjonowanie na terenie szkoły sklepiku szkolnego.

11) Ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie korzystają z szatni ubraniowej aż do odwołania.

12)  Pomieszczenie  stołówki  szkolnej  jest  dostępne  dla  uczniów  i  pracowników  tylko  podczas
obiadów.

13)  Ogranicza  się  dostęp  osób  niebędących  pracownikami  kuchni  do  stołówki  i  pomieszczeń
kuchennych. 

IV. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

A. Ogólne

1)  Nauczyciel  opracowuje  szczegółowe  procedury  bezpieczeństwa  wynikające  ze  specyfiki
prowadzonych przez niego zajęć i zapoznaje z nimi uczniów podczas pierwszej lekcji z klasą/uczniem.
Dotyczy to także zajęć specjalistycznych i świetlicowych. 

3) W przestrzeni wspólnej, gdzie niemożliwe jest zachowanie min. 1,5 m dystansu społecznego i w
każdej sytuacji, która wymaga zbliżenia się do innej osoby, istnieje konieczność noszenia maseczki /
przyłbicy / półprzyłbicy. 

4) Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się w pokoju nauczycielskim i innych pomieszczeniach
służących nauczycielom. 

5)  W przypadku zaobserwowania  u  siebie  niepokojących objawów mogących sugerować  chorobę
zakaźną, pracownik powinien: 

a) pozostać w domu, 

b) poinformować o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora;

c)  skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  aby  uzyskać
teleporadę;

d) w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy. 
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6) W przypadku wystąpienia u nauczyciela w czasie pracy niepokojących objawów infekcji górnych
dróg oddechowych, powinien on: 

a) natychmiast poinformować o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora; 

b) opuścić budynek szkoły niezwłocznie po przejęciu opieki nad klasą przez wyznaczoną osobę;

c) skontaktować się w lekarzem;

d) w szczególnych wypadkach zostać odizolowany od innych osób do czasu przyjazdu karetki. 

7)  Obszar,  w  którym  przebywał  chory  pracownik,  należy  niezwłocznie  poddać  dezynfekcji.  W
przypadku potwierdzenia  zachorowania  na COVID-19 wdraża się  indywidualne zalecenia  wydane
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie. 

8) Konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczeń (co 45 minut). 

9)  Kontakty  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  uczniów należy  realizować  przy  użyciu  środków
komunikacji na odległość. 

B. Podczas zajęć

1) Przed wejściem do sali nauczyciel dozuje płyn dezynfekcyjny uczniom.  

2)  Nauczyciel  podczas  swojej  lekcji  lub  zajęć  pozalekcyjnych  kontroluje  przestrzeganie  procedur
bezpieczeństwa  przez  wszystkich  uczestników.  Uporczywe  naruszanie  zgłasza  niezwłocznie
wychowawcy,  a  ten  pedagogowi  szkolnemu.  W przypadku  powtarzającego  się  nieodpowiedniego
zachowania, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

3) Nauczyciel ma obowiązek zwracać uwagę, aby uczniowie nie pożyczali sobie podręczników ani
przyborów szkolnych. 

4) Nauczyciel ma obowiązek przypominać uczniom o podstawowych zasadach higieny: częste mycie
rąk, zasady bezpiecznego kichania i kaszlu, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust. 

5) W czasie pandemii, poza kilkoma wyjątkami, uczniowie odbywają lekcje w stałych, wyznaczonych
salach i nie zmieniają przypisanego im miejsca. 

6)  Niewskazanie  jest  podchodzenia  uczniów do  tablicy  i  korzystanie  z  markera/kredy,  chyba  że
zostanie  on  każdorazowo  zdezynfekowany  lub  jest  możliwość  skorzystania  z  rękawiczek
jednorazowych. 

7)  Należy  uniemożliwić  dostęp  do  przedmiotów  i  sprzętów,  których  nie  można  skutecznie
zdezynfekować  lub  umyć.  Wszystkie  przybory  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  czyścić  lub
dezynfekować po każdym użyciu. 

8)  Nauczyciel  może  udostępniać  uczniom wyłącznie  te pomoce  dydaktyczne,  które  można
zdezynfekować  lub  poddać  kwarantannie. Za  dezynfekcję/kwarantannę  tych  pomocy  odpowiada
nauczyciel.   

9)  Podczas  sprzyjających  warunków  pogodowych  zaleca  się  prowadzenie  lekcji  na  świeżym
powietrzu.

10) Podczas zajęć sportowych należy unikać sportów kontaktowych i w miarę możliwości zachować
1,5 m dystansu społecznego. 

11)  Podczas  bloków dwugodzinnych i  dłuższych zaleca  się  w miarę  możliwości  spędzanie  przez
uczniów przerw w sali lekcyjnej. 

2



12) Istnieje możliwość wypuszczania pojedynczo uczniów do toalety podczas lekcji. 

13) Wskazane jest przebywanie podczas dłuższych przerw na patio i boisku.

14)  W  przypadku  zaobserwowania  u  ucznia  objawów  mogących  wskazywać  na  infekcję  dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel lub jakąkolwiek chorobę zakaźną należy:

a) odizolować ucznia od innych osób, nie tracąc z nim kontaktu wzrokowego (min. 2m odległości
od innych osób);

b)  bezzwłocznie poinformować dyrektora / wicedyrektora;

c)  sprawować  nadzór  nad uczniem do momentu przejęcia  nad nim opieki  przez wyznaczoną
osobę;

d) dyrektor/wicedyrektor/sekretariat zawiadamia rodziców o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły  (rekomendowany  własny  środek  transportu),  a  w  sytuacji  pogarszającego  się  stanu
zdrowia,  po  kontakcie  z  rodzicem,  dyrektor/  wicedyrektor  wzywa  karetkę  pogotowia  i
powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie. 

V. WYTYCZNE DLA RODZICÓW

1) Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie
posyłać dziecka do szkoły, jeśli pojawiły się objawy chorobowe świadczące o możliwości zakażenia
koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie). 

2)  Rodzice  nie  mogą  posyłać  do  szkoły  dziecka,  jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  będąca  na
kwarantannie lub w izolacji.

3) Rodzic odprowadza dziecko do drzwi szkoły i stamtąd je odbiera po zakończonych zajęciach. 

4) Rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego i korzystającego ze świetlicy podpisuje listę odbioru
ucznia w śluzie bezpieczeństwa (korytarz portierni).

5) Rodzic może wyposażyć dziecko w płyn dezynfekcyjny pod warunkiem, że będzie w oryginalnym
opakowaniu  z  czytelną  etykietą  informującą  o  składzie  produktu  i  zasadach  postępowania  w
przypadku dostania się płynu np. do oka.

6)  W godzinach przebywania  dziecka  w szkole  rodzic  ma obowiązek  pozostawania  w kontakcie
telefonicznym z placówką. W przypadku niemożności odebrania połączenia, powinien niezwłocznie
oddzwonić do sekretariatu szkoły. 

7) Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców wprowadzić obowiązek mierzenia temperatury na terenie
szkoły.  Podwyższona  temperatura  upoważnia  szkołę  do  powiadomienia  rodziców  o  konieczności
odebrania dziecka ze szkoły.

8)  Jeśli  u  ucznia  wystąpią  niepokojące  objawy  świadczące  o  infekcji  dróg  oddechowych  lub
jakiejkolwiek chorobie zakaźnej, rodzic ma obowiązek niezwłocznie zabrać dziecko ze szkoły.

9)  Rodzice  ucznia  z  objawami  chorobowymi  powinni  skonsultować  się  z  lekarzem i  postępować
zgodnie z zaleceniami. 

10)  W  przypadku  zaobserwowania  u  dziecka  objawów  choroby  COVID-19  wywoływanej  przez
koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C
lub wyższa) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w
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domu,  natychmiast  powiadamiają  stację  sanitarno-epidemiologiczną  i  postępują  zgodnie  z  jej
zaleceniami. 

11)  Rodzice  mogą  przyjść  do  szkoły,  tylko  i  wyłącznie  po  wcześniejszym umówieniu  spotkania.
Wchodząc  do  szkoły,  muszą  zdezynfekować  ręce,  stosować  środki  ochrony osobistej,  poddać  się
zmierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym (temp. poniżej 38˚C) i wypełnić kartę wejścia.

VI. WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

1)  Przestrzeganie  szkolnych  i  przedmiotowych  procedur  bezpieczeństwa  w  związku  z  pandemią
COVID-19 jest obowiązkiem każdego ucznia.

2) W szczególności uczeń na obowiązek:

a)  nosić  w  szkole  maseczkę/przyłbicę/półprzyłbicę  –  o  możliwości  jej  zdjęcia  każdorazowo
decyduje nauczyciel;

b) jak najczęściej myć ręce i dezynfekować je, wchodząc do sali lekcyjnej;

c) zachowywać dystans społeczny od innych osób (min. 1,5 m);

d) podporządkowywać się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły;

e) przestrzegać szczegółowych procedur bezpieczeństwa - także w bibliotece, świetlicy i stołówce.

f) spędzać przerwy w wyznaczonych miejscach lub na piętrze, na którym aktualnie ma zajęcia –
zabrania się przemieszczania pomiędzy piętrami, jeśli nie wynika to z planu lekcji;  

g) przestrzegać zasad higieny we wszystkich pomieszczeniach szkolnych;

h) korzystać z własnych podręczników i przyborów szkolnych;

i) zgłaszać nauczycielowi swoje złe samopoczucie, w szczególności pojawienia się kataru, kaszlu,
poczucia osłabienia, podwyższonej temperatury lub fakt zaobserwowania takich objawów u innych
uczniów.

3) Zabrania się:

a) dzielenia się jedzeniem i/lub napojem z innymi uczniami;

b)  korzystania  ze  wspólnych  przyborów,  zabawek  bez  zgody  nauczyciela  i  możliwości  ich
dezynfekcji;

c) przynoszenia do szkoły rzeczy niepotrzebnych, niezwiązanych z nauką;

d) gromadzenia się na korytarzach, w łazienkach, szatni czy w innych miejscach;

e) samowolnej zmiany miejsca w klasie;

f) innych zachowań ryzykownych, szczególnie narażających osoby trzecie na niebezpieczeństwo
zarażenia koronawirusem.

4) W okresie czasowego zawieszenia korzystania z szatni, uczeń jest zobowiązany do chodzenia po
szkole  w obuwiu sportowym, a  okrycie  wierzchnie zabiera  ze sobą do klasy i  wiesza na oparciu
krzesła lub umieszcza w innym wskazanym przez nauczyciela miejscu.  

5) Przestrzeganie procedur związanych z COVID-19 będzie miało istotny wpływ na półroczną/roczną
ocenę z zachowania.
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VII. WYTYCZNE DLA OBSŁUGI

1)  Za  utrzymanie  czystości  w  budynku  szkoły  odpowiedzialni  są  pracownicy  obsługi,  którym w
zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia. 

2) Dyrektor placówki zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czystości i dezynfekcyjne. 

3)  Osoba  wyznaczona  przez  dyrektora  codziennie  monitoruje  prace  porządkowe,  zwracając  w
szczególności  uwagę  na  utrzymywanie  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  mycia  i
dezynfekowania toalet oraz powierzchni najczęściej dotykanych w salach lekcyjnych. 

4) Należy dezynfekować:

a) po każdej przerwie:

• łazienki (toalety, klamki kabinowe, umywalki, baterie umywalkowe, włączniki światła);
• korytarze (ławki, parapety, klamki zewnętrzne drzwi do sal lekcyjnych, poręcze schodów).

b) przed każdą zmianą oddziału sale lekcyjne (ławki, krzesła, klamki, biurko nauczyciela);

c) szatnie wf – co najmniej 2 razy dziennie (toalety, ławki, klamki, włączniki światła);

d) co najmniej 2 razy dziennie świetlicę;

e) co najmniej 3 razy dziennie pokój nauczycielski i socjalny (w tym dezynfekcja klawiatur i
myszek);

f) stołówkę – po każdej grupie uczniów (stoły, krzesła, klamki);

g) co najmniej raz dziennie pozostałe pomieszczenia i gabinety, a w nich przedmioty dotykane
przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;

h) podłogi w ciągach komunikacyjnych (korytarze, schody) – raz dziennie.

5)  Po  zakończeniu  lekcji  należy  dokładnie  myć  podłogi,  toalety  i  inne  części  wspólne  oraz
zdezynfekować miejsca dotykane przez uczniów i nauczycieli.

6) Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami  podanymi  przez  producenta.  Etykieta  informacyjna  znajduje  się  w  każdym
pomieszczeniu, gdzie stosowany jest dany płyn dezynfekcyjny.

7) Podczas prac porządkowych pracownik obsługi zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony
indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności. 

8) Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być wietrzone. 

9)  Sprzęt  i  środki  służące  do  utrzymania  czystości  powinny  być  przechowywane  w  miejscach
niedostępnych dla uczniów. 

10)  Należy  prowadzić  rejestr  dezynfekcji  zawierający  podpis  wykonawcy,  miejsce  i  czas
przeprowadzanej czynności. 

11)  Pracownicy  obsługi  muszą  ograniczyć  kontakt  z  nauczycielami  i  uczniami,  prace  należy
wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 
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ZAKAŻENIA COVID-19

1) Podejrzaną o zakażenie koronawirusem może być każda osoba, u której występują objawy ze strony
układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką. U
uczniów objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego. 

2)  Funkcję  izolatorium  pełni  pomieszczenie  na  parterze  specjalnie  przeznaczone  do  tego  celu  i
zabezpieczone w stosowne środki ochrony osobistej.

3)  W przypadku podejrzenia  zakażeniem COVID-19 do dyspozycji  nauczycieli  i  pracowników w
sekretariacie, na portierni i w pokoju nauczycielskim znajdują się numery telefonów do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i służb medycznych. 

A. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia dotyczy pracownika szkoły

1) Pracownik, który podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących
świadczyć o zakażeniu koronawirusem, powinien: 

a) bezwzględnie zasłonić usta i nos maseczką ochronną; 

b) powiadomić dyrektora / wicedyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach;

c) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem
zakaźnym, unikając transportu publicznego; 

d) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od innych osób. 

2) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje skierowana do szpitala,
państwowy  powiatowy  inspektor  sanitarny  zawiadamia  o  tym  dyrektora  szkoły,  a  następnie  w
porozumieniu podejmują dalsze kroki. 

3) Dyrektor szkoły, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika, zgłasza ten fakt
jak najszybciej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie oraz Burmistrzowi
Miasta Piastowa. 

4) W przypadku podejrzenia o zakażenie u nauczyciela, opiekę nad oddziałem przejmuje inna osoba
wskazana przez dyrektora. 

5) W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad oddziałem
przejmuje inny nauczyciel, zgodnie z przydzielonym zastępstwem. 

B. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia dotyczy ucznia

1) Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora / wicedyrektora szkoły o
złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach. 

2) Dyrektor / wicedyrektor wyznacza pracownika szkoły i kieruje go do oddziału, w którym przebywa
uczeń. 

3) Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do izolatorium. 

4) Osoba sprawująca opiekę poleca założenie maski i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny,
rękawiczki i maskę oraz pozostaje z uczniem w izolacji do odwołania. 

5)  Dyrektor/wicedyrektor  szkoły  powiadamia  rodziców  o  złym  samopoczuciu  ucznia  i
zaobserowanych objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 
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6) Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępują zgodnie z
zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

C. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

1) W przypadku zaobserwowania u ucznia zaostrzenia objawów chorobowych dyrektor/wicedyrektor
niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji -
przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub dzwoni pod wskazany numer telefonu. 

3)  Rodzice  zobowiązani  są  przybyć  do  szkoły  tak  szybko,  jak  to  możliwe  i  przejąć  opiekę  nad
dzieckiem. 

4) W sytuacji,  gdy przyjazd rodziców do szkoły się opóźnia, dyrektor, po konsultacji  z rodzicem,
sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

IX. ZASADY HIGIENY

1)  Dozowniki  płynu  dezynfekcyjnego  powinny  być  regularnie  uzupełniane  przez  pracownika
odpowiedzialnego za sprzątanie danego pomieszczenia.

2) Uczniowie powinni mieć stały dostęp w łazienkach do środków higieny osobistej. Za bieżące ich
uzupełnianie odpowiedzialny jest pracownik obsługi. 

3)  Nauczyciel  w  pracy  z  uczniami  zobowiązany  jest  do  stosowania  środków  ochronnych  oraz
przestrzegania zasad higieny. 

4)  Każdy  nauczyciel  powinien  regularnie  przypominać  uczniom  o  zasadach  higieny,  zwracać
szczególną uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne
mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

4. Uczniowie powinni często i regularnie myć ręce: 

• przed jedzeniem, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

•  po  styczności  dłoni  z  powierzchnią  lub  przedmiotem,  które  mogły  zostać  zanieczyszczone
koronawirusem,

• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

5) Podczas mycia rąk przy umywalce powinien znajdować się tylko jeden uczeń, w toalecie może
przebywać jednocześnie tylko tyle osób, ile jest kabin.

X. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE 

DOTYCZĄCE WYBRANYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY

A.  Skrócona  instrukcja  bezpieczeństwa  związana  z  COVID-19  w czasie  zajęć
lekcyjnych                                 
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1. Nauczyciel ma prawo odmówić wejścia do sali uczniowi, u którego zauważa objawy mogące
świadczyć  o  chorobie  zakaźnej,  w  szczególności charakterystyczne  dla COVID-191.
Natychmiast powiadamia o tym telefonicznie sekretariat szkoły, który wdraża odpowiednią
procedurę. 

2. Nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować ręce uczniów przed wejściem do sali, dozując im
płyn dezynfekcyjny. Uczeń może skorzystać ze swojego płynu (wyłącznie do jego użytku i nie
może dzielić się nim z innymi uczniami), jeśli nauczyciel sprawdzi, że jest on w oryginalnym
opakowaniu i ma czytelną etykietę informacyjną.  

3. Uczniowie wchodzą  do  sali pojedynczo,  z  zachowaniem  bezpiecznej  odległości, w
maseczkach/przyłbicach/półprzyłbicach i zajmują wyznaczone miejsca. 

4. O  momencie  i  możliwości  zdjęcia  przez  uczniów  maseczek/przyłbic/półprzyłbic decyduje
nauczyciel. 

5. Uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca. Jeżeli jest taka możliwość, obowiązkowo siedzą
pojedynczo. 

6. Pierwsza ławka jest ustawiona 1,5 m od nauczyciela. 

7. Przed pracą w grupach uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce i zakładają maseczki. 

8. Nauczyciel  może  udostępniać  uczniom wyłącznie  te pomoce  dydaktyczne,  które  można
zdezynfekować  lub  poddać  kwarantannie. Za  dezynfekcję/kwarantannę  tych  pomocy
odpowiada nauczyciel.   

9. Przed  rozdaniem uczniom prac  czy  pomocy  dydaktycznych,  nauczyciel  jest  zobowiązany
zdezynfekować dłonie lub założyć jednorazowe rękawiczki. 

10. Uczniowie  mogą  korzystać  wyłącznie  ze  swoich  własnych,  niezbędnych  na
lekcji narzędzi pracy. Nie mogą niczego pożyczać od siebie nawzajem. 

11. Po zakończeniu lekcji, przed opuszczeniem sali, uczeń zakłada maseczkę.  

12. Uczniowie  wychodzą  z sali  pojedynczo,  zgodnie  z  zachowaniem  zasad  dystansu
społecznego.  

13. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę po zakończeniu lekcji. 

14. Nauczyciel  może  wprowadzić  dodatkowe  zasady  bezpieczeństwa  wynikające  ze  specyfiki
prowadzonych przez siebie zajęć, o których informuje uczniów na pierwszej lekcji. 

B. Procedura bezpieczeństwa regulująca organizację i pracę świetlicy przy zachowaniu rygoru 
sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19

1.  Szkoła  organizuje  zajęcia  świetlicowe dla  uczniów klas  I-III,  których rodzice zgłosili  potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00. 

3. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
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4. Wychowawca ma prawo odmówić wejścia do sali uczniowi, u którego zauważa objawy mogące
świadczyć  o  chorobie  zakaźnej,  w  szczególności  charakterystyczne  dla  COVID-191.  Natychmiast
powiadamia o tym telefonicznie sekretariat szkoły, który wdraża odpowiednią procedurę.

5.  Wychowawca  świetlicy  ma  obowiązek  zdezynfekować  ręce  uczniów  przed  wejściem  do  sali,
dozując im płyn dezynfekcyjny. Uczeń może skorzystać ze swojego płynu (wyłącznie do jego użytku i
nie może dzielić się nim z innymi uczniami), jeśli  nauczyciel sprawdzi,  że jest on w oryginalnym
opakowaniu i ma czytelną etykietę informacyjną.  

6. Wszyscy uczniowie i pracownicy świetlicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad
higieny:  częste  mycie  rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie  umyć lub zdezynfekować
ręce),  ochrona  podczas  kichania  i  kaszlu  oraz  unikanie  dotykania  oczu,  nosa  i  ust,  zachowanie
dystansu społecznego.

7.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i  ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.

8. Grupa dzieci przebywa w pomieszczeniu świetlicy lub doraźnie innym wyznaczonym miejscu.

9. Wszystkie zajęcia świetlicowe powinny być prowadzone przy zachowaniu bezpiecznej odległości.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskim kontaktom pomiędzy uczniami.

10.  Z  sali,  w  której  przebywa  grupa,  należy  usunąć  przedmioty  i  sprzęty,  których  nie  można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.

11. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci utrzymywane są w czystości, kilka razy w ciągu dnia
przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych.

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.

13.  Zaleca się  korzystanie  przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

14. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdorazowo po opuszczeniu placu przez dzieci.

15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

16.  Jeśli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy  choroby,  należy  odizolować  je  w  odrębnym
pomieszczeniu i  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka
ze świetlicy.

Dzieci przebywając w świetlicy będą:

1)  bardzo  często  wykonywać  czynności  higieniczne,  myć  i  dezynfekować  ręce  szczególnie  po
przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu;

2) korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować;

3) uczestniczyć w zabawach proponowanych przez nauczycieli;

4) korzystać ze szkolnego placu zabaw, boiska, sali gimnastycznej, spacerować po szkolnym terenie –
przy zachowaniu następujących zasad:

a) grupy nie mieszają się,

b) każda grupa ma swoją wydzieloną strefę lub ustaloną godzinę,
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c) zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane,

5) siedzieć podczas zajęć, posiłków i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej
odległości.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA 

1. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.

2. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej (śluza bezpieczeństwa zlokalizowana przy
wejściu) opiekunów odbierających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy
zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły. Rodzice/opiekunowie
mają wtedy obowiązek dezynfekowania rąk i zakrywania ust i nosa.

4. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

5. Dzieci przyprowadzane są do świetlicy i odbierane przez osoby zdrowe.

6.  Jeśli  dziecko  przejawia  niepokojące  objawy  choroby,  rodzice/opiekunowie  powiadomieni
przez wychowawcę zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze świetlicy.

C. Procedura regulująca pracę biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

1.  Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki,  zgodnie z
godzinami pracy zamieszczonymi na drzwiach wejściowych oraz stronie szkoły.

2.  Przed  wejściem  umieszczona  jest  informacja  o  maksymalnej  liczbie  czytelników  mogących
jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej (9 osób):

• 2  osoby  oczekujące  na  obsługę  przez  bibliotekarza  (oddające  książki  bądź  chcące  je
wypożyczyć)

• 7 osób w czytelni 

3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę lub przyłbicę.

4. Nauczyciel – bibliotekarz obsługuje czytelników w maseczce/przyłbicy i w zależności od potrzeb w
rękawiczkach.

5. Osoby korzystające z czytelni zajmują jednoosobowe stanowiska przy stolikach. 

6.  Podczas  korzystania  z  czytelni  uczniowie  nie  mogą  przemieszczać  się  między  zajętymi
stanowiskami, podchodzić do innych użytkowników czytelni, gromadzić się w dwuosobowe i większe
grupy. 

7. Osoby przebywające w bibliotece powinny zachować bezpieczną odległość od siebie, minimum 1,5
metra.

8. Wolny dostęp do półek zostaje wstrzymany do odwołania. Wypożyczane książki są podawane przez
nauczyciela – bibliotekarza.

9.  Zwracane  książki  poddawane  są  72  godzinnej  kwarantannie  (to  znaczy  są  wyłączone  z
wypożyczania). Nauczyciel – bibliotekarz wyznacza miejsce składowania książek, oznacza datę ich
zwrotu, w celu dopilnowania czasu kwarantanny.

10. Po okresie kwarantanny książki są zdejmowane z konta czytelniczego ucznia. Oceniany zostaje ich
stan i naliczane ewentualne opłaty za zniszczone książki.

11. Zawieszona zostaje możliwość korzystania z komputerów. 
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12. Pomieszczenia w bibliotece są w ciągu dnia regularnie wietrzone.

13.  Ewentualne  zapytania  o  książki  lub  wyjaśnienia  spraw  dotyczących  podręczników  można
kierować za pomocą dziennika elektronicznego lub e-maila: eokolow@sp5piastow.edu.pl

D. Procedury obowiązujące z gabinecie pedagoga i psychologa 

1. Do gabinetu specjalisty osoby wchodzą pojedynczo (dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli i
pozostałych pracowników szkoły oraz innych interesantów).  Maksymalna liczba osób w 
czasie jednego spotkania – 2 osoby w odległości między sobą 1,5 m. 

2. W przypadku interwencji, w której będzie brała udział większa liczba osób spotkanie 
odbędzie się w innym miejscu – wyznaczonej sali lekcyjnej.  

3. W gabinecie obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i zakrywania ust i nosa. 

4. Po każdym spotkaniu specjalista wietrzy pomieszczenie, w miarę możliwości dezynfekuje 
przedmioty.

5. W sytuacji badania specjalistycznego, które wymaga dotykania narzędzi diagnostycznych 
uczeń ma mieć jednorazowe rękawiczki, które dostaje od specjalisty. 

6. Na spotkanie ze specjalistami z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej rodzice 
powinni umówić się z odpowiednim wyprzedzeniem telefonicznie lub e-mailowo. Numery 
telefonów i adresy e- mail specjalistów podane są na stronie szkoły.  Preferowana forma 
kontaktu z rodzinami to spotkania on-line poprzez aplikację TEAMS ( rodzic może skorzystać
z konta dziecka). 

7. Każdy dokument dostarczony do specjalistów podlega 72 h kwarantannie. Specjalista zapozna
się z nim po okresie kwarantanny i skontaktuje się z rodzicem/ wychowawcą/nauczycielem w 
celu ustalenia dalszych działań. 

8. Uczeń/rodzic /gość z objawami przeziębienia/temperatury nie będzie mógł wejść do gabinetu.

9. W przypadku interwencji specjalisty w przestrzeni wspólnej obowiązują ogólne procedury 
bezpieczeństwa, obowiązujące w szkole. 

E. Procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

1.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony kontakt
z uczniami oraz nauczycielami,  konieczność odizolowania kuchni  i  zaplecza,  wstęp wyłącznie dla
pracowników kuchni

2.W  stołówce  szkolnej,  kuchni  i  innych  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  przygotowanie  lub
spożycia  ciepłych  posiłków dodatkowo  wprowadza  się  zasady  szczególnej  ostrożności  dotyczące
zabezpieczenia pracowników - w miarę możliwości odległość stanowisk pracy min. 1,5m,  a jeśli to
niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

3.Korzystanie z posiłków:

- tylko w miejscach do tego przeznaczonych, przy stolikach w stołówce

- wprowadzone jest zmianowe wydawanie posiłków wg przygotowanego grafiku

- dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych (oddziały przedszkolne) 
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- dezynfekcja rąk przy wejściu na stołówkę, kontrola ilości osób na stołówce – tyle dzieci ile miejsc

- odległość między osobami ok 1,5 m (zajęte co 2 miejsce),  siedzenia nie mogą być naprzeciwko
siebie

- posiłki rozwożone są na wózkach przez personel, dzieci pozostają na swoich miejscach do czasu
skończenia posiłku, 

- niezwłocznie po zakończeniu posiłku uczniowie opuszczają stołówkę pozostawiając talerz i sztućce
na stole

-  zabrania  się  pobytu  na  stołówce  osobom,  które  nie  spożywają  posiłków,  w  tym  również
rodzicom/opiekunom uczniów

4. Czyszczenie i dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzenie sali po każdej grupie. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
min. 60°C lub je wyparzać. 

F.  Procedury  bezpieczeństwa  obowiązujące  podczas  lekcji  wychowania  fizycznego w okresie
pandemii COVID -19

1. Podczas przerwy poprzedzającej lekcję wf uczniowie przebywają w korytarzu na parterze szkoły
obok biblioteki.

2. Po dzwonku na lekcję, uczniowie udają się do wyznaczonej szatni przy sali  gimnastycznej pod
opieką nauczyciela.

3.  W szatni  uczniowie przebierają  się  w strój  sportowy z  zachowaniem zasad higieny i  dystansu
społecznego. Podczas wszystkich czynności pozostają z zasłoniętymi ustami i nosem. 

4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń nauczyciel dezynfekuje uczniom ręce.

5.  Lekcja  rozpoczyna  się  zbiórką  w  wyznaczonym  przez  nauczyciela  miejscu,  uczniowie  nadal
pozostają w maseczkach lub przyłbicach. 

6. Uczniowie mogą zdjąć maseczki/przyłbice na wyraźne polecenie nauczyciela oraz zobowiązani są
założyć je ponownie po zakończeniu części sportowej zajęć, a także na każde wezwanie nauczyciela
podczas trwania lekcji.

7. Podczas lekcji wymagane jest zachowanie dystansu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na otwartej przestrzeni.  
9. Podczas zajęć wychowania fizycznego,  w których nie można zachować dystansu, ogranicza się
ćwiczenia i gry kontaktowe.

10.  Przybory  do  ćwiczeń  (np.  piłki,  skakanki,  obręcze)  wykorzystywane  podczas  zajęć  podlegają
systematycznej dezynfekcji po każdej lekcji wychowania fizycznego, przez nauczycieli uczących lub
pracowników obsługi.

11.  Sprzęt  wykorzystywany  na  lekcji  znajdujący  się  we  wszystkich  pomieszczeniach  bloku
sportowego oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć przez
pracowników obsługi.
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12. Po zakończeniu lekcji rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie miejsca ćwiczeń oraz udanie 
się do szatni.
13. Uczeń ma obowiązek podporządkować się poleceniom nauczycieli wf.
14. Przestrzeganie regulaminu będzie miało wpływ na oceną za zaangażowanie i pracę na lekcji, 
zgodnie z PZO
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