
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1  W OLEŚNICY 
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020R. 

 
w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS 

(modyfikacja od 27.08.2021r.) 

I. Ogólne zasady organizacji pracy 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oleśnicy rozpoczyna funkcjonowanie                      

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

wytycznych Gminy Miasta Oleśnica, MEN oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły 

➢ ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest 

kontakt telefoniczny lub mailowy; 

➢ w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są 

zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

➢ osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części wspólnej znajdującej się 

przy portierni, w pozostałych  częściach budynku tylko za zgodą dyrektora 

szkoły. 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 

albo w izolacji. 

4. Po wejściu do szkoły należy użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Dzieci do mycia używają mydła w płynie i wody. 

6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), zdejmujemy         

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika wyposażonego w worek. 

7. Jeżeli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, 

należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 

8. Sale, w których będą odbywały się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co 

najmniej raz dziennie. 

 

II. Organizacja zajęć w szkole. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                    

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci przyprowadzają je pod szkołę 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. Dziecko po wejściu do szkoły jest pod opieką pracownika szkoły lub 

wychowawcy. Po zajęciach rodzice lub opiekunowie czekają na dziecko przed szkołą.  



4. Wszystkie dzieci klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej są do niej zaprowadzane               

i odprowadzane przez pracownika szkoły.  

5. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami; 

a) dzieci przedszkolne – wejściem ewakuacyjnym w segmencie B, rodzic przekazuje 

dziecko bezpośrednio wychowawczyni, 

b) dzieci klas I-IV – wejściem przez piwnicę, gdzie dziecko zostanie oddane pod opiekę 

czekającego w szatni wychowawcy lub nauczyciela uczącego, 

c) uczniowie kl. V-VIII – wejściem głównym lub wejściem przy bibliotece, skąd spokojnie 

udają się do swoich szafek „szerokimi schodami”. 

6. Podczas przemieszczania się po szkole obowiązuje zasada zachowania dystansu 1,5 m do 

drugiej osoby oraz osłona nosa i ust. 

7. Podczas sprzyjającej pogody uczniowie mogą spędzać przerwę na świeżym powietrzu-tam, 

gdzie wyznaczone są dyżury. 

8. Uczniowie z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych będą mieli mierzoną temperaturę za 

pomocą termometru bezdotykowego.  W przypadku zaobserwowania objawów infekcji  

(kaszel, gorączka)  uczniowie będą przebywać w specjalnym pomieszczeniu- izolatce lub 

innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem  min. 2 m odległości od innych osób. O stanie 

zdrowia ucznia powiadamia rodzica nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy                    

i zobowiązuje go do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły. 

9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia       

(uzupełnione dane ucznia w e- dzienniku, uaktualnienie nr telefonu – odpowiedzialny 

wychowawca klasy). 

10. W salach lekcyjnych uczniowie mogą przebywać bez osłoniętego nosa i ust. Uczniowie 

powinni unikać bezpośredniego kontaktu oraz w miarę możliwości zachować dystans 

społeczny. 

11. Nauczyciele podczas zajęć powinni zadbać o bezpieczeństwo uczniów oraz własne. Powinni 

zachować w miarę bezpieczną odległość w stosunku do uczniów, rodziców i pracowników 

szkoły. Powinni być zaopatrzeni w maseczkę (nauczyciel sam decyduje o osłonięciu nosa i ust) 

12. Wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

13. Nauczyciele zobowiązani są do ciągłego przypominania uczniom o konieczności 

przestrzegania ustalonych zasad. Ich łamanie będzie groziło konsekwencjami (nagana, 

rozmowa z dyrektorem szkoły, odebranie ucznia ze szkoły przez rodzica). 

14. Nauczyciele zobowiązani są do częstego wietrzenia sali, a personel szkoły do kilkukrotnego 

dezynfekowania ławek, klamek, kontaktów i toalet. 

15. Należy usunąć z sal lekcyjnych wszystkie niezbędne przedmioty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Odpowiedzialni za to są opiekunowie sal. 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć detergentem lub 

zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a jeśli to możliwe po kilku zajęciach.  

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowego, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boisk szkolnych i terenów zielonych znajdujących się 

na terenie szkoły. 



19. Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych i w kl. I-III starają się organizować wyjścia grupy na 

świeże powietrze, w taki sposób, by w przestrzeni wspólnej - szatni przebywała tylko jedna 

grupa. Na placu zabaw może jednocześnie przebywać tylko jedna grupa, dlatego należy 

ustalić harmonogram korzystania z placu zabaw z uwzględnieniem grup świetlicowych. 

20. Nauczyciele w kl. I-III  odbierają dzieci w szatni, następnie zaprowadzają je do klasy, w której 

odbywają się zajęcia. Podczas przemieszczania się dzieci obowiązuje osłona nosa i ust. 

21. Nauczyciele w kl. I-III organizują przerwy w klasie dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

22. Przerwy korytarzowe w kl. I-III należy organizować tak, by na korytarzu przebywało jak 

najmniej klas (najlepiej jedna). 

23. Należy dopilnować, by uczniowie korzystali z toalety pojedynczo, a w przypadku  pobytu        

w toalecie 2-3 osób należy zachować dystans społeczny i osłaniać usta i nos. 

24. Niedozwolone jest gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, w szczególności podczas 

przerw.  

25. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na ławce lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to      

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.   

W takich przypadkach należy przypominać, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym. Opiekunów należy poprosić o zdezynfekowanie/ upranie zabawek. 

27. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w wyznaczonych salach. W świetlicy należy często 

wietrzyć sale, w sposób szczególny zadbać o zapewnienie dzieciom opieki podczas 

korzystania z toalety, przypominać obowiązujące zasady. 

28. W czasie trwania pandemii nie będzie można korzystać ze źródełek wody pitnej, a zasady 

korzystania ze „Zdrowika” ustali Fundacja Polskie Dzieci oraz pracownik. 

29. Zasady korzystania ze stołówki ustali firma obsługująca szkołę. 

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno- 
       Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły, obowiązkowo 

dezynfekują ręce, mają zakryte usta i nos, czekają w wyznaczonej strefie wspólnej. 
3. Należy przypominać uczniom o obowiązku regularnego mycia rąk (po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza). 
4. Regularnemu monitoringowi podlegać będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, toalet, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, blatów, wyłączników… 

5. W toaletach należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji. 

6. Personel sprzątający zobowiązany jest dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,        
w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

7. Do obowiązków personelu należy  sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji                           
w pojemnikach umieszczonych i ich bieżące uzupełnianie, sprawdzanie ilości rękawiczek 
jednorazowych, napełnianie i uzupełnianie podajników na mydło w toaletach, a także ich 
mycie i dezynfekowanie, utrzymanie ciągów komunikacyjnych w czystości-mycie 2 razy 



dziennie, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, dezynfekcja 
sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, dezynfekcja toalet, czyszczenie 
z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub na boisku co najmniej raz 
dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 

8. Zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do specjalnych pojemników 
przeznaczonych do tego celu. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie 
czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac 
porządkowo-dezynfekcyjnych. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 
na opakowaniu do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 
 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka. 
 

1. Jeżeli rodzice zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 
 przyprowadzić dziecka do szkoły. 

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie powiadomić dyrektora, a także skontaktować się 
 telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3.  Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora 
szkoły. 

4. W szkole przygotowane jest pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, 
u którego zaobserwowano oznaki chorobowe podczas pobytu w szkole. 

5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów, którzy muszą 
dziecko jak najszybciej odebrać ze szkoły. 

6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 
dziecka, SANEPID w Oleśnicy (tel. 505 092 898) oraz organ prowadzący szkołę (71-757 07 10). 

7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 
działaniach powiadamia rodziców i pracowników szkoły. 

8. Obszar, w którym przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie           
z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywało 
dziecko podejrzane o zakażenie i stosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, 
które miało kontakt z zakażonym. 
 
 

V.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 
 

1. Pracownik przebywający w domu w razie niepokojących objawów, nie powinien przychodzić 
do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły 
i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszającego się stanu zdrowia dzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 

3. Jeżeli stan choroby ujawni się podczas  pracy  szkole, pracownik natychmiast powiadamia 
dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ 
prowadzący. 

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania będzie przebywał w wyznaczonym pomieszczeniu 
sam do czasu przybycia odpowiednich służb. 



6. Obszar, w którym poruszał się lub przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  w części budynku,      
w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

8. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 
pracowników i rodziców. 

 
 
VI. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 

pracownika. 
 
W przypadku, gdy uczeń lub  pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem 
koronawirusa, dyrektor  w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym 
może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych 
czynności sanitarno-epidemiologicznych. 
 
VII. Postanowienia końcowe. 
 
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana do rodziców, uczniów                   

i nauczycieli oraz udostępniona w formie papierowej. 
4. Pracownicy obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas zorganizowanego spotkania. 
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą powiadamiane osoby zainteresowane. 

 
 


