
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Woli Kamockiej  

z dnia 30 sierpnia 2020 r. 

Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza 

w Woli Kamockiej obowiązująca od 1 września 2020 r.  

w czasie zagrożenia epidemicznego zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia  

i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

b) uczeń, 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 (podwyższona 

temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy  

z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). 

3. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających 

dzieci (klasa 0 – I) z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu 

dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. 

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

dyrektora miejscach. Osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona 

nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

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

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. 

6. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami 

ucznia. 

Higiena i dezynfekcja 

1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do przestrzegania 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 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. Przed wejściem do budynku  szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

Organizacja pracy szkoły 

1. Zajęcia zorganizowane będą w sposób ograniczający możliwość gromadzenia się 

poszczególnych grup w przestrzeni ogólnodostępnej (szatnie, klatki schodowe, korytarze, 

toalety): 

a. różne godziny rozpoczynania zajęć, 

b. uczniowie wchodzą do szkoły przez wyznaczone wejścia, 

c. lekcje odbywają się w stałych, wyznaczonych salach, 

d. nowa struktura przerw międzylekcyjnych. 

2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą na teren szkoły. 

3. W klasie 0 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów. 

4. W klasach I - VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. 

5. Szkoła podzielona jest na trzy strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie 

uczniowie przypisani do danej strefy: 

7. Strefa A – klasy VII - VIII (nowa część szkoły); 

Strefa B – klasy IV - VI (dolna część szkoły); 

Strefa C – klasy I - III (górna część szkoły). 

8. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału uczniowie są 

obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

6. Uczniowie wychodzący w czasie przerwy na korytarz lub do toalety zakładają maseczki. 

7. Sale lekcyjne oraz części wspólne wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

8. Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

9. Unika się gromadzenia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

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

zakończeniu zajęć. 



10. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeniach 

ogólnodostępnych (szatnie, korytarze, toalety, autobus szkolny). 

11. Sale lekcyjne są wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

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

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

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

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

Procedura przestrzegania zasad ochrony  

w pracowni informatycznej / w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych 

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

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego.  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po wyjściu z pracowni/sali uczniowie myją ręce. 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć z wychowania fizycznego 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce. 

2. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

3. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu. 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć i 

zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

5. Należy wietrzyć salę w czasie przerw, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. 

6. Uczniowie po zakończeniu zajęć odkładają przybory sportowe w wytyczone miejsce. 

7. Po każdych zajęciach odbywających się na boisku szkolnym i korzystaniu z przyrządów 

sportowych należy zgłosić obsłudze potrzebę ich dezynfekcji. 

8. Po zakończeniu lekcji wychowania fizycznego uczniowie obowiązkowo myją ręce. 



 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID-19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z placu 

zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego. 

3. 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. 

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

bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela 

muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają 

się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie 

wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu. 

7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. 

Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po 

sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu 

społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania 

opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane 

poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy 

uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa 

uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach 

dezynfekcji.   

Korzystanie z biblioteki szkolnej 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z rozkładem godzin biblioteki szkolnej. 

2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 



3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby. Pozostali uczniowie czekają przed 

wejściem do biblioteki, z zachowaniem min. 1,5 metra odległości. 

4. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do uprzedniej dezynfekcji rąk oraz 

założenia maseczki. 

5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Książki podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz.  

6. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 metra) - pomiędzy 

bibliotekarzem, a korzystającymi z biblioteki. 

7. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz 

dezynfekcję biurka, stolików, klamek. 

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

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

9. Umożliwia się wcześniejsze zamawianie książek i ich odbiór w godzinach pracy biblioteki. 

10.  W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i 

wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 

Przygotowywanie i wydawanie posiłków 

1. Szkoła zapewnia posiłek – obiad dostarczany na zasadzie cateringu, na podstawie 

podpisanego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i kierownikiem firmy 

dostarczającej posiłki.  

2. Obiad jest wydawany przez osobę do tego wyznaczoną. 

3. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, 

przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją 

mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek 

jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania 

maseczki i rękawic jednorazowych. 

4. Drugie śniadania i obiad spożywane są przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu pod opieką wyznaczonego nauczyciela lub pracownika szkoły. 

2. Dziecku mierzy się temperaturę ciała. 



3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

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

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie 

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący 

o zaistniałej sytuacji. 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałe sytuacji 

i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, 

podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły lub zmianie modelu kształcenia lub 

innych środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika lub ucznia informuje organ 

prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w 

sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty. 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

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

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić 

telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb.,  

97 – 300 Piotrków Tryb., ul. 3 Maja 8, tel. (44) 647 64 98, (44) 647 18 45, (44) 647 62 80 

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

……………………………………..      ……...…………….. 

……………………………………..      (data, miejscowość) 

…………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u 

mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………….…………………. . 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

……….………………………….. 

(podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

……………………………………………………………..     ………..………………………. 

……………………………………………………………..     (data, miejscowość) 

…………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

Oświadczam, że mój syn / moja córka ……………………………………………………....  

(imię i nazwisko dziecka) 

nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez szkołę tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1). 

 

 

 
....……………………………….. 

 (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 


