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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2020  
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach  
z dnia 18 maja 2020 roku 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

MAJĄCĄ NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19  

WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Zdzieszowicach 

 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz 

pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców 

i pracowników szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami 

w szkole od momentu przyprowadzenia/przybycia uczniów do szkoły do chwili 

odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów; rozejścia się uczniów 

do domów po zajęciach. 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, 

rodzice, pracownicy administracji i obsługi szkoły. 

 

I. Rodzice (prawni opiekunowie) 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Kontrolują, aby w zajęciach uczestniczyły wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem/przyjściem do szkoły. 

4. Są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej w sytuacji, kiedy 

konieczne jest ich przebywanie w budynku szkoły. 

5. Są odpowiedzialni za wyposażenie dziecka, które bierze udział w zajęciach 

szkolnych, w indywidualne środki ochrony.   
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6. Dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z płynu 

do dezynfekcji rąk, który znajduje się w przedsionku budynku placówki. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  izolacji w warunkach 

domowych,  dziecko nie może/uczestniczyć w zajęciach być przyprowadzone na 

zajęcia. 

8. Mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach 

higieny: unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, 

nie podawaniu ręki na przywitanie, kichania czy kasłania w rękaw oraz 

zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innej osoby. 

9. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do szkoły oraz 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu 

dziecka w szkole. 

10. Składają w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek rodzica/prawnego opiekuna 

o udział ucznia w zajęciach wraz z oświadczeniem (do pobrania na stronie 

internetowej szkoły). Wniosek może przekazać również dziecko nauczycielowi 

przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w szkole 

 

Przyprowadzanie i odbieranie ucznia ze szkoły 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów 

w drodze do szkoły i ze szkoły.  

2. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

3. Dziecko jest przyprowadzane do szkoły lub uczeń przychodzi do szkoły 

o ustalonej godzinie, zgodnie z planem zajęć  i wchodzi do szkoły bocznym 

wejściem.  

4. W oczekiwaniu na wejście do szkoły uczeń zajmuje wyznaczone miejsce 

(kolorowe znaki na placu przed wejściem), które gwarantują zachowanie 

bezpiecznych odległości. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) nie wchodzą na teren szkoły.  

6. Jeśli istnieje konieczność wejścia na teren szkoły, rodzice (prawni opiekunowie)  

kierując się do wejścia głównego i używają domofonu.  

7.  Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce i porusza się wyznaczonym 

ciągiem komunikacyjnym do sali, w której odbywają się zajęcia.  
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8. Dziecko jest odbierane ze szkoły lub uczeń opuszcza szkołę o ustalonej 

godzinie, wejściem bocznym zgodnie z zaznaczonym ciągiem komunikacyjnym.  

9. Przy przyprowadzaniu ucznia do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) 

sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów 

zbędnych. 

10. Uczeń przynosi do szkoły wyłącznie przybory, zeszyty i podręczniki. 

11. Przy odbieraniu ucznia ze szkoły/po powrocie ucznia ze szkoły rodzice (prawni 

opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało ze szkoły jakichkolwiek 

przedmiotów. 

12. Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej. 

 

Pobyt ucznia w szkole  

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach zgodnie z harmonogramem. 

2. Uczeń bezwzględnie stosuje się do zaleceń nauczyciela związanych 

z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa. 

3. W trakcie zajęć nie przemieszcza się swobodnie po sali, zajmuje wyznaczone 

miejsce, przestrzega wyznaczonych odległości od innych osób, nie opuszcza 

samowolnie sali. 

4. Przerwy spędza w sali, w której odbywały się zajęcia pod opieką nauczyciela, nie 

kontaktuje się z innymi grupami uczniów. 

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami, książkami. 

6. W czasie pobytu w szkole uczeń nie ściąga maseczki, zachowuje bezpieczne 

odległości 2 m od innych osób, często myje ręce mydłem według zawieszonej 

instrukcji, dezynfekuje ręce płynem. 

7. Wszelkie dolegliwości zgłasza nauczycielowi. 

 

II. Nauczyciel 

1. Jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Opowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

i zachowania uczniów stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa dla 

nich samych i innych uczniów. 
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3. Przed przyjściem do szkoły dokonuje pomiaru swojej temperatury ciała. 

4. Na terenie szkoły stosuje środki ochrony osobistej. 

5. Nadzoruje, by inni pracownicy szkoły nie mieli kontaktu z uczniami.   

6. Przed rozpoczęciem zajęć przypomina uczniom zasady bezpieczeństwa 

i higieny, których należy przestrzegać podczas pobytu w szkole i odnotowuje ten 

fakt w e-dzienniku.  

7. Odpowiada za to, by uczniowie, którzy weszli do sali, nie opuszczały jej 

samowolnie, bez powodu i nadzoru. 

8. Wietrzy salę w trakcie i po zakończeniu zajęć. 

9. Przestrzega zasad, by uczniowie klas I - III spożywali posiłki w małych grupach, 

w ustalonych, stałych porach. 

10. Przestrzega zakazu organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły. 

11. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

12. Organizując pobyt uczniów na boiskach szkolnych dba o zachowanie 

wymaganego dystansu między osobami.  

13. Zna i przestrzega procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.  

14. Monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i krzeseł przez personel 

obsługi. 

15. Nie korzysta z telefonu komórkowego w czasie zajęć. 

16. Nie nosi biżuterii na rękach poniżej łokcia, gdyż utrudniają prawidłową 

dezynfekcję rąk.  

17. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć. 

18. Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły oraz 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu 

w szkole. 

 

III. Pracownicy administracji i obsługi 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur 

ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Obowiązuje pisemne potwierdzenie przez pracownika zapoznania się 

z procedurami. 
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3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do budynku, obowiązkowo należy 

umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować płynem do dezynfekcji lub środkiem 

na bazie alkoholu (min. 60%). 

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%), nie należy dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

5. Wykonując swoje zadania pracownik regularnie wietrzy pomieszczenie, w którym 

pracuje. 

6. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń magazynowych, 

portierni, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. 

7. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) 

regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Przed 

rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje 

stanowisko pracy. 

8. Pracownik odpowiedzialny za dezynfekcję toalet, sali gimnastycznej, sal w których 

odbywają się zajęcia z uczniami potwierdza tę czynność podpisem na liście 

monitorowania czystości znajdującej się na drzwiach pomieszczenia. 

9. Należy zachować minimum 1,5 m odległości pomiędzy sobą jak również innymi 

osobami w każdej przestrzeni szkoły. 

10. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne 

regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

11. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 

ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu 

(min. 60%). 

12. Kontakt pomiędzy pracownikami powinien być ograniczony do bezwzględnego 

minimum. 

13. Ograniczają swoje kontakty z uczniami do sytuacji szczególnych. 

14. Nadzorują, by osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce i używały 

środków ochrony indywidualnej. 
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15. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora placówki. 

16. Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły oraz 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu 

w szkole. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na szkolnej platformie moodle. 

2. Zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu w sekretariacie szkoły. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy 

lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 


