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Załącznik do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostowcu 

z dnia 31.08.2021 roku  

 

 

PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO W 

ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  

COVID-19 

 

        I. Przepisy ogólne 

 

1. Procedury organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwane dalej Procedurami, określają 

sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w 

Kostowcu w okresie od 1 września 2021 do odwołania. 

 

2. Do stosowania i przestrzegania procedur zobowiązani są uczniowie i wszyscy 

pracownicy szkoły. 

 

3. Od 1 września 2021 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w 

trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 

tygodniowym planem zajęć. 

 

4. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

5. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków 

bezpieczeństwa w szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego  

z zakażeniem. 

 

 

II. Zawieszenie zajęć stacjonarnych 

 

1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny                              

w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na 

aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

 

2. Zgoda i opinia, o których mowa w punkcie 1. mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez 

Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
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3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Św. Stanisława Kostki w Kostowcu wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na 

okres zawieszenia. 

 

4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów 

kształcenia: 

1) zorganizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz  

w formie kształcenia na odległość (wariant mieszany - hybrydowy); 

2) zorganizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzeniu kształcenia                        

na odległość (wariant zdalny). 

 

5. W przypadku przejścia na zdalny tryb nauki zajęcia on-line będą się odbywały z 

wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Office 365 oraz za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Librus zgodnie z przydziałem godzin. 

 

 

III. Zadania wychowawcy klasy 

1. Wychowawcy wyjaśnią uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały 

wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas 0-III zobowiązany jest przekazać 

informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowania, a nie lęku. 

 

2.  Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące: 

1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie. 

 

3. Wychowawca klasy ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany 

oddział  za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby 

organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli.  

 

4. Wychowawca zorganizuje w ustalonym terminie  spotkanie z rodzicami z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, 

dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną 

grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku 

szkolnym 2021/22. 

 

 

          IV. Zadania nauczycieli  

 

1. Wietrzenie sal lekcyjnych co godzinę. 

 

2. Zwracanie uwagi uczniom na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

 

3. Dbanie o to, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny. 
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4. Lekcje zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zajęcia on-line będą zorganizowane 

zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego – 

jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, 

metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć. 

 

 

V. Zasady przyprowadzania dziecka i jego odbioru ze szkoły 

 

1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane ze szkoły 

przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Dzieci przyprowadzane są do jednego z wyznaczonych wejść do budynku szkoły. 

Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły zobowiązani są przestrzegać 

następujących zasad: 

1) 1 rodzic z dzieckiem; 

2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m; 

3) zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m; 

4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                    

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

 

4. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania 

bezpiecznego dystansu. 

 

5. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika                    

do rodzica/osoby upoważnionej, który oczekuje przy wejściu do budynku szkoły. 

 

VI. Zasady bezpiecznego przebywania w szkole – w klasie i na przerwie 

 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez 

temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do 

domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, 

które mogą sugerować zakażenie COVID 19. 

 

2. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą noszą w częściach wspólnych 

szkoły: w szatni i na korytarzu podczas przerwy, a także w razie potrzeby. 

 

3. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans 

społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do 

kontaktów z inną klasą powinni  założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie 

obowiązują.  
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4. Uczniowie przychodzą do szkoły według planu lekcji. Dzieci z oddziału 

przedszkolnego wchodzą wejściem od strony łącznika prowadzącego do sali 

gimnastycznej. Pozostali uczniowie wchodzą wejściem głównym w ustalonych 

godzinach. 

 

5. Uczniowie i pracownicy po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są umyć lub 

zdezynfekować ręce. Pojemniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone są przed 

wejściem do budynku szkoły, w szatni, na korytarzach i w salach.  

 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny – mycie rąk po wejściu do szkoły, po 

powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem; zasłanianie ust i nosa 

podczas kasłania lub kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

7.  Uczniowie poszczególnych oddziałów nie powinni się ze sobą kontaktować - 

przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach, są organizowane 

naprzemiennie – jedna przerwa w klasie, kolejna na korytarzu. 

 

8. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, 

wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, 

wyjątkiem jest informatyka. Informatyka odbywa się w sali komputerowej. Po 

każdych zajęciach z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie 

przed wejściem do sali myją ręce. 

 

9. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. 

Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.  

 

10. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa 

grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji 

pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – 

takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów 

oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków. 

 

11. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie, lekcje mogą być prowadzone przy 

otwartych uchylnie oknach. 

 

12. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym 

powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. 

 

13. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac 

porządkowych.   

 

 

      VII. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 
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1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w ustalonych godzinach. Osoby 

z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z 

zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z 

biblioteki szkolnej.  

 

2. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m 

odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

 

3. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – 

bibliotekarz  pracuje w środkach ochrony osobistej- rękawiczkach. 

3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą 

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie 

bezpiecznie wypożyczyć innym.  

 

VIII. Zasady bezpiecznego przebywania w świetlicy szkolnej 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy oraz w salach lekcyjnych z 

zachowaniem dystansu między dziećmi. 

 

2. Pomieszczenia świetlicy są co godzinę wietrzone. 

 

 

IX. Gabinet profilaktyki zdrowotnej 

 

 

1. We współpracy z higienistką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, 

uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia               

i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje w wyznaczonych dniach. 

 

3. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

 

4. Uczniowie wchodzą do gabinetu profilaktyki na zaproszenie pani pielęgniarki. 

 

 

X. Organizacja żywienia 

 

1. W szkole istnieje pomieszczenie, w którym uczniowie spożywają posiłek. 

 

2. Posiłki dostarcza firma cateringowa w jednorazowych opakowaniach. 

 

3. Posiłki, jednorazowe sztućce, serwetki wydaje bezpośrednio uczniom wyznaczona 

osoba. 

 

4. Uczniowie spożywają posiłki w niewielkich grupach przy stolikach z danej klasy, nie 

dzieląc się daniami i napojami. 
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5. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie 

oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, 

ustawiając się w jednej kolejce.  

 

6. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce. 

 

7. Przed wejściem drugiej grupy na obiad dezynfekowane są blaty stołów i poręcze 

krzeseł. 

 

XI. Zadania i obowiązki Rodziców 

 

1. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I- III: 

1) zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

2) powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na 

terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci; 

3) zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli 

dziecku temperaturę; 

4) zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu); 

5) w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom. 

 

2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa  

i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, 

osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się  

z lekarzem. 

 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych dziecka. 

 

5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za 

pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej 

wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 

 

 

XII.  Zalecenia dla personelu sprzątającego 



7 
 

1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 

 

2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące 

niezbędne do wykonywania prac porządkowych. 

 

3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 

porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, 

z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się 

koronawirusa. 

 

4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 

5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe 

należy regularnie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka 

dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: 

1) biurka; 

2) drzwi; 

3) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków (po każdej grupie); 

4) klamki; 

5) włączniki światła; 

6) poręcze i uchwyty; 

7) używane przez dzieci przedmioty. 

 

6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie  

z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji. 

 

7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki 

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: 

do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski 

i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze 

względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami                                  

w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, 

podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu 

wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, 

łazienka, WC).  
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8. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, 

ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji 

powietrza. 

9. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane  

w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien: 

1) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania 

miejscu,  

2) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci, 

3) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. 

 

10. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty  

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

 

XIII. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy mogące 

sugerować zakażenie COVID-19 

 

XIV. Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


