
                  WEWNĘTRZNA   PROCEDURA   BEZPIECZEŃSTWA  

                  DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA 

                 COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń, 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 r.poz.1239); 

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

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2019 r. poz.1148); 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Sprawie Bezpieczeństwa i Higieny w 
Publicznych i Niepublicznych Szkołach i Placówkach (Dz.U.2003 r.poz.69); 

5.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 (Dz.U.2020 poz.780); 

6.Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. 

 

Cel procedury: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów 
postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie 
Pandemii COVID-19. 

2.  Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wśród dzieci ich rodziców oraz 
pracowników szkoły. 

 

Zasady Organizacji pracy w szkole 

1. Od 25maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach 
opiekuńczo-wychowawczych. 



2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

3. Zajęcia  świetlicowe odbywają się w świetlicy  szkolnej z zachowaniem zasady 
4m² na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale 
dydaktyczne. 

4. Na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów 
Dyrektor Szkoły wyznacza  godziny przebywania i odbioru uczniów. 

5. Po godzinach przyprowadzania uczniów wejście do szkoły zostanie zamknięte. 

6. W grupie może przebywać 12 uczniów.  

7. W miarę możliwości do grupy  przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

8. Nauczyciele zapoznają uczniów z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa.  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów  wynoszą co najmniej 
1,5m.  

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. 

13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż co 45 min. 
Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, oraz pobytu na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup. 

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie z  
użyciem detergentu dezynfekowany. 

17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy uczniów  przy założeniu, że 
zachowany jest między nimi dystans. 

18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. park). 

19. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych 
przedmiotów. 



20. W szatni należy korzystać z co drugiego wieszaka. 

21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 
pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę  korzystania przez grupę z szatni 
przed rozpoczęciem i  po zakończeniu zajęć. 

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans między sobą, 
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 m. 

23. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczać kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

24. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów/ do i ze 
szkoły mają zachować dystans co najmniej 2m w odniesieniu do pracowników 
szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.  

25. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły 
lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem, lub w 
odstępie co najmniej 1,5 m  kolejnego rodzica z dzieckiem. 

26. Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie  do szkoły przyprowadzani są przez 
osoby zdrowe. 

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

28. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

29. Rodzice ucznia /opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury 
ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów. 

30. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe zostanie 
odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem minimum 2m odległości 
od innych  osób,  rodzice /opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

31. Do odwołania , rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru 
uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły. 

32. Kuchnia na terenie szkoły zamknięta do odwołania.  



 

Obowiązki nauczycieli 

 

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 
szkole.  

2. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust, nosa, podczas kichania i kaszlu, 
niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność 
stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

3. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i w miarę możliwości mogą 
prowadzić zajęcia dydaktyczne. 

4. Nie organizują wyjść poza teren szkoły. 

5.Nauczyciele pracują według ustalonego przez Dyrektora Szkoły 
harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami. 

6. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia, w razie zauważenia u niego 
objawów choroby. 

7. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad bezpiecznej odległości pomiędzy 
dziećmi, podczas zabaw oraz innych zajęć. 

8. Nauczycielom   świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno  przemieszczać się 
po szkole . 

  

 

Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi wykonują 
pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SP nr 1 z dnia 23 marca 2020r.                                

 

                       

 

 


