
 

Procedura funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Będzinie 
w okresie epidemii 

obowiązująca od 1 września 2021 r.



§ 1. Podstawa prawna
Procedura  funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Będzinie  w  okresie  epidemii  została
opracowana na podstawie art. 68 ust. 1, pkt 1 i pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016r.  (Dz.  U.  2020r.  poz.  910  i  poz.  1378),  w  związku  z  ustawą  z  dnia  2  marca  2020  r.
o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  (Dz.U.2020.1842)
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  6  maja  2021  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonych
ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.U.2021.861),
Wytycznymi MEiN, MZ, i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązującymi od
1 września 2021r. - tryb pełny stacjonarny.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne 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.  Informacje o zasadach higieny umieszcza się
w miejscach ogólnie dostępnych w szkole. Wzory informacji określone są w załączniku nr
1 do niniejszej procedury. 

2. Pracownicy  i  uczniowie  przebywający  na  terenie  szkoły  powinni  zachować  odpowiedni
dystans (minimalna odległość między osobami: 1,5 m.)

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na
rzecz  pojazdów prywatnych,  przemieszczania  się  pieszo  oraz  środkami  indywidualnymi
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/pracownik bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej  oraz  gdy  nie  został  nałożony  na  niego  obowiązek  kwarantanny  lub  izolacji
domowej. 

6. Należy  regularnie  myć  ręce  wodą  z  mydłem  oraz  dopilnować,  aby  robili  to  uczniowie,
w  pierwszej  kolejności  po  przyjściu  do  szkoły  oraz  szczególnie  przed  jedzeniem,  po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  Należy zapewnić regularne
napełnianie dozowników z mydłem.

7. Należy wietrzyć  sale,  części  wspólne (korytarze)  co najmniej  raz na godzinę,  w czasie
zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki.
Uczniowie  nie  mogą  wymieniać  się  przyborami  szkolnymi  między  sobą.  Przybory
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Uczeń nie powinien
zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.  Ograniczenie  to  nie  dotyczy
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
W takich  przypadkach należy dopilnować,  aby dzieci  nie  udostępniały  swoich  zabawek
innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

9. Wychowawcy  i  nauczyciele  są  zobowiązani  do  poinformowania  uczniów  o  zasadach
zachowania na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii w pierwszym dniu pobytu
uczniów w szkole podczas zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb,
przypominania tych zasad.

10. Wychowawca każdego oddziału zapewni, aby lista jego wychowanków wraz z określonymi
sposobami  szybkiej  komunikacji  z  rodzicami  ucznia,  była  dostępna  dla  każdego
nauczyciela  uczącego  w  danej  klasie,  z  zapewnieniem  ochrony  tych  danych,  zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami.  Rekomendowany  jest  kontakt  z  wykorzystaniem  technik
komunikacji na odległość.
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11. Uczniowie  mogą być  przyprowadzani  do szkoły i  z niej  odbierani  przez opiekunów bez
objawów infekcji  lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został  nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji  domowej.  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa  dotyczących  zachowania
w przestrzeni publicznej.

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych  (w  szczególności  temperatura  powyżej  38°C,  kaszel,  duszności),  należy
odizolować  ucznia  w odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu,  zapewniając
min.  2  m  odległości  od  innych  osób,  i  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Osobą odpowiedzialną za opiekę nad
dzieckiem jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

13. Zasady  postępowania  w  sytuacji  opisanej  w  ust.  10  określone  są  w  Zasadach
postępowania  na  wypadek  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  lub  zachorowania  na
COVID-19, obowiązującej w szkole, ujętych w §14.

14. Pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

15. Pracownik  szkoły,  który  został  objęty  kwarantanną,  jest  zobowiązany  niezwłocznie
poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.

16. Po  otrzymaniu  pisemnej  decyzji  o  kwarantannie  pracownik  bezzwłocznie  przekazuje  tę
decyzję pracodawcy.

17. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile
taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły. 

18. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
19. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem – każdorazowo ustali,

czy pracownik może pracować zdalnie.
20. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły, jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji

rąk lub założyć rękawiczki jednorazowe.
21. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania

rąk  oraz  instrukcję  użycia  środka  dezynfekującego.  Wszystkim  należy  umożliwić
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje
się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

22. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść (załącznik nr 5). Do rejestru
nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie.

23. Należy  ograniczyć,  do  niezbędnego  minimum,  przebywanie  w szkole  osób  z  zewnątrz
(tylko  osoby  bez  objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej).  Są  one  zobowiązane  do
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min.
1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły, tj. strefa rodzica. Dodatkowo
zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

24. Rekomenduje  się  posiadanie  termometru  bezdotykowego (co najmniej  1  termometr  dla
szkoły)  i  dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

25. Wychowawca  ma  obowiązek  uzyskać  pisemną  zgodę  rodzica/opiekuna  na  pomiar
temperatury  ciała  dziecka,  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych (załącznik nr 3).

26. Należy  zapewnić  taką  organizację  pracy  i  jej  koordynację,  która  umożliwi  zachowanie
dystansu  między  osobami  przebywającymi  na  terenie  szkoły,  szczególnie w miejscach
wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości,
sale  i  węzły  sanitarne  powinny  być  wyznaczone  dla  poszczególnych  klas  w  sposób
umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.

27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje
się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej). 

28. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach
szkolnych i na terenie szkoły.
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29. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla
danej klasy, uwzględniający m.in.:
- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
- korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
- korzystanie ze stołówki szkolnej,
- zajęcia na boisku.

30. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do
grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych
w innych klasach. 

31. W  pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia  rąk,  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji  rąk  – instrukcje
dezynfekcji.

32. Zapewnia  się  bezpieczne  wejścia  do szkoły  trzema wejściami  (  główne,  od strony  sali
gimnastycznej, od strony stołówki) wg ustalonego porządku, z którym zapoznają uczniów
wychowawcy lub wyznaczeni pracownicy szkoły.

33. W czasie pandemii szkoła nie organizuje uroczystości z udziałem uczniów z różnych klas.
34. Dyrektor  szkoły ma obowiązek aktualizacji  i  upowszechnienia wewnętrznego regulaminu

lub  procedur  funkcjonowania  szkoły  w  czasie  epidemii,  z  uwzględnieniem:  specyfiki
placówki,  w  tym  realizacji  zajęć  pozalekcyjnych,  konsultacji  i  zajęć  w  formie  zdalnej,
zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów prawa.

35. Dyrektor  szkoły  wprowadzi  dodatkowe  środki  ostrożności  dotyczące  funkcjonowania
w szkole  dzieci  z  chorobami  przewlekłymi,  w porozumieniu  z  ich  rodzicami/opiekunami
prawnymi,  np.:  obowiązek  zachowania  dystansu  podczas zajęć  lekcyjnych,  w świetlicy,
w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych,
tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust
i nosa maseczką.

§ 3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie

koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 
2. Pracownik  pełniący  dyżur  przy  wejściu  do  szkoły  jest  obowiązany  dopilnować,  aby

wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów), które wchodzą do szkoły, dezynfekowały
dłonie  lub  zakładały  rękawiczki  ochronne,  miały  zakryte  usta i  nos maseczką oraz  nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.  Należy zapewnić regularne napełnianie
dozowników z płynem do dezynfekcji.

3. Należy  monitorować  codzienne  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
utrzymywania  w  czystości  sal  zajęć,  pomieszczeń  sanitarnohigienicznych,  ciągów
komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  – poręczy,  klamek i  powierzchni
płaskich,  w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania  posiłków,  klawiatur,
włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.

4. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

5. Sale lekcyjne należy wietrzyć  nie rzadziej  niż co godzinę w trakcie przebywania  dzieci
w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest
przeprowadzenie  kontroli  pracy  systemu  przed  rozpoczęciem  jego  działania,  w  tym
przeglądu  technicznego  i  sanitarnego,  a  w  trakcie  użytkowania  stały  monitoring
bezpieczeństwa systemu. 

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

8. Pracownik obsługi,  mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość
urządzeń  sanitarnohigienicznych,  w  tym  ich  dezynfekcję  lub czyszczenie  z  użyciem
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detergentu, potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. 

9. Maski lub rękawice jednorazowe używane na terenie szkoły przez uczniów i pracowników
wyrzucane są do specjalnych pojemników (odpady zmieszane).

10. Jeżeli  z  pomieszczeń  szkoły  korzysta  podmiot  zewnętrzny,  należy  zobowiązać  go  do
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do
szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć
1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

2. Uczeń  posiada  własne  przybory  (w  tym  instrumenty  muzyczne)  i  podręczniki,  które
w  czasie  zajęć  mogą  znajdować  się  na  stoliku  szkolnym  ucznia,  w  tornistrze  lub  we
własnej  szafce,  jeżeli  szkoła  posiada  szafki.  Uczniowie  nie  mogą  wymieniać  się
przyborami  szkolnymi  między sobą.  Przybory i  podręczniki  można zostawiać  w szkole,
kiedy uczeń wraca do domu.

3. Uczniowie  zajmują  stałe  miejsca w ławkach  przypisane  do  dziecka  w pierwszym  dniu
zajęć.

4. Należy wietrzyć sale,  części wspólne (korytarze) co najmniej  raz na godzinę,  w czasie
zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły.

6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można  zachować  dystansu,  należy  zrezygnować  z  ćwiczeń  i  gier  kontaktowych.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

7. Infrastruktura  szkoły,  sprzęt  i  przybory  sportowe  muszą  być  regularnie  czyszczone
z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej
podłoga  powinna  być  myta  przy  użyciu  wody  z  detergentem  lub  zdezynfekowana  po
każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

8. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.
Ograniczenie  to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w
szczególności  z niepełnosprawnościami.  W takich przypadkach należy dopilnować,  aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

9. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących
się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni.

10. W salach lekcyjnych,  w których  zajęcia  prowadzą  różni  nauczyciele,  rekomenduje  się:
zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5
m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda
o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika; pozostawienie wolnej ławki w
bezpośrednim  sąsiedztwie  stolika  nauczyciela;  przed  rozpoczęciem  zajęć
zdezynfekowanie  powierzchni  dotykowej  biurka  nauczyciela;  w  miarę  możliwości
ograniczenie  przemieszczania  się  nauczyciela  pomiędzy  ławkami  uczniów;  w  miarę
potrzeby zapewnienie nauczycielowi  maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków
do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

§ 5. Zasady korzystania z szatni
1. Zapewnia  się  bezpieczne  warunki  korzystania  z  szatni  (należy  przystosować  inne

pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły
zgodnie  z  harmonogramem/planem  dnia  (lub  tygodnia),  aby  uniknąć  kontaktu  dzieci
z różnych klas).

2. Pracownik  dyżurujący  przy  szatni,  w razie  potrzeby,  przypomina  uczniom o obowiązku
dezynfekcji rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni.
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3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego
dezynfekowania rąk.

§ 6. Zajęcia świetlicowe
1. Zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w  świetlicy  szkolnej,  w  miarę  możliwości  w  grupach

uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są
wykorzystywane do bieżącej nauki.

2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły.

3. Pracownicy  i  uczniowie  przebywający  na  terenie  szkoły  powinni  zachować  odpowiedni
dystans (minimalna odległość między osobami: 1,5 m.)

4. Uczniowie posiadają własne przybory oraz nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.

5. W świetlicy bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ewentualnie
dezynfekcję rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
i ust. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie
napełniać dozowniki.

6. Świetlice  należy  wietrzyć  (nie  rzadziej  niż  co  godzinę  w  trakcie  przebywania  dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac
porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji. 

7. Podczas realizacji  zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować
z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

8. Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  świetlicy  niepotrzebnych  przedmiotów.
Ograniczenie  to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby
dzieci  nie udostępniały  swoich zabawek innym,  natomiast  opiekunowie  dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

9. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć
świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii
oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. 

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub  dezynfekować,  należy  usunąć  lub  uniemożliwić  do  nich  dostęp.  Sprzęt  i  przybory
wykorzystywane  podczas  zajęć  muszą  być  regularnie  czyszczone  z  użyciem  wody
z detergentem lub innych środków dezynfekujących. 

11. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy szkolnej sprawuje wicedyrektor szkoły.

§ 7. Biblioteka szkolna
1. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) mogą przebywać 2 osoby.
2. Osoba przebywająca w bibliotece jest zobowiązana do zachowania bezpiecznej odległości

od bibliotekarza.
3. Przyjmowane  książki  będą  odkładane  do  odpowiedniego  pudła  na  okres  kwarantanny.

Odizolowane  egzemplarze  będą  oznaczone  datą  zwrotu  i  włączone  do  użytkowania
dopiero po okresie kwarantanny. 

4. W bibliotece szkolnej  bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
ewentualnie dezynfekcję rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust. 

5. Nauczyciel  bibliotekarz  ustali  w  regulaminie  i  upowszechni  szczegółowe  zasady
korzystania z biblioteki  szkolnej  oraz godziny jej  pracy,  uwzględniając konieczny okres  
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

6. Wychowawcy  są  zobowiązani  zapoznać  uczniów  z  zasadami  korzystania  z  biblioteki
szkolnej w okresie epidemii.

7. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania
z biblioteki w okresie epidemii i harmonogram godzin pracy biblioteki.

8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje wicedyrektor szkoły.
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§ 8. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły
1. Zajęcia  pozalekcyjne  odbywają  się  według  zasad  dotyczących  zajęć  lekcyjnych

obowiązujących na terenie szkoły.
2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel  prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów

uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców. 
3. Bezpośredni nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi sprawuje dyrektor szkoły.
4. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach

klasowych,  z  zachowaniem ograniczeń,  zakazów i  nakazów przeciwepidemicznych.  Nie
powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. 

5. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych
oraz dokładne wietrzenie sal.

§ 9. Wycieczki szkolne
1. Rekomenduje  się  organizację  wyjść  w  miejsca  otwarte,  np.  park,  las,  tereny  zielone,

z  zachowaniem  dystansu  od  osób  trzecich  oraz  zasad  obowiązujących  w  przestrzeni
publicznej. 

2. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

3. Organizując  wycieczki,  należy  zachować  obowiązujące  przepisy  prawa  i  zasady
bezpieczeństwa obowiązujące podczas epidemii.

4. Każdorazowo, zanim nauczyciel podejmie działania mające na celu organizację wycieczki,
jest obowiązany uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

§ 10. Zasady współpracy z rodzicami
1. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą  wchodzić  do  budynku  szkoły  lub  na  teren

szkoły, zachowując zasady: 
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym  obywateli,  m.in.  stosować  środki  ochronne  w  postaci  maseczek  oraz  
dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

2. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Rodzice
kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą i w razie potrzeby z pedagogiem lub
dyrektorem. 

3. W  okresie  epidemii  ogranicza  się  organizowanie  stacjonarnych  zebrań  z  rodzicami,  
z wyjątkiem zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. 

4. W  razie  potrzeby  bezpośredniego  kontaktu  rodzica  z  nauczycielem,  wychowawcą,
pedagogiem lub dyrektorem rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu
spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

5. W celu zapewnienia możliwości  szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami uczniów,
rodzice przekażą wychowawcy aktualny nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym
sposobie  komunikacji  zdalnej.  Następnie  wychowawca  sporządzi  listę  uczniów  z  nr
kontaktowymi  do  rodziców/opiekunów.  Kopię  listy  wychowawca  przekaże  dyrektorowi
szkoły (załącznik nr 6).

6. Rodzic oczekujący na spotkanie z nauczycielem może przebywać w strefie rodzica.

§ 11. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotne
1. We współpracy  z  pielęgniarką  środowiska  nauczania  i  wychowania/higienistką  szkolną

ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny
jego  pracy,  uwzględniając  wymagania  określone  w  przepisach  prawa  oraz  aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania
z gabinetu pielęgniarki.
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§ 12. Żywienie w szkole
1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. Pojemniki i butelki powinny być podpisane
imieniem i nazwiskiem dziecka. 

2. Przy  organizacji  żywienia  w  szkole  (stołówka  szkolna,  kuchnia,  jadalnia  i  inne
pomieszczenia  przeznaczone  na  spożycie  ciepłych  posiłków),  obok  warunków
higienicznych  wymaganych  przepisami  prawa odnoszącymi  się  do  funkcjonowania
żywienia  zbiorowego,  dodatkowo  należy  wprowadzić  zasady  szczególnej  ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

3. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m,
a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

4. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  utrzymanie  wysokiej  higieny  mycia  i  dezynfekcji
stanowisk  pracy,  opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,  naczyń  stołowych  oraz
sztućców, a także higieny osobistej. 

5. W przypadku kontaktu z uczniami i  innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii
powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

6. Korzystanie  z  posiłków  powinno  odbywać  się  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych,
zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. 

7. Spożywanie  posiłków  powinno  odbywać  się  w  tych  samych  grupach  i  z  zachowaniem
dystansu.  Odległość  między  stolikami  powinna  wynosić  co  najmniej  1,5  m,  chyba  że
między  stolikami  znajduje  się  przegroda  o  wysokości  co  najmniej  1  m,  licząc  od
powierzchni stolika. 

8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie.

9. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. 
10. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi. Dania i produkty muszą być podawane

przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 
11. Należy dopilnować aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem lub dezynfekowali

ręce szczególnie przed jedzeniem. 
12. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
13. Pracownicy kuchni oraz osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed

podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.  Osobom pracującym w kuchni
i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie
osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

14. Wielorazowe  naczynia  i  sztućce  należy  myć  w  zmywarce  z  dodatkiem  detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

§ 13. Organizacja zajęć dydaktycznych i dyżurów podczas przerw
1. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla

danej klasy, uwzględniający m.in.: 
- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
- korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
- korzystanie ze stołówki szkolnej,
- zajęcia na boisku.

2. Zobowiązuje się nauczycieli  do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących
zajęć dydaktyczno - wychowawczych określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny
w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1327,  
z  późn.  zm.)  oraz  przepisów Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  6  maja  2021  r.  
w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861).

3. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do
grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych
w innych klasach. 
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4. Zaleca się,  aby uczniowie  w miarę możliwości,  w czasie  przerw,  przebywali  ze swoimi
koleżankami i kolegami z danego oddziału.

5. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka,  należy  zastosować  rozwiązania  minimalizujące  ryzyko  zakażenia  (np.
nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników
administracji w miarę możliwości praca zdalna).

6. W trakcie roku szkolnego może być zwiększona liczba nauczycieli dyżurujących w czasie
przerw, stosownie do potrzeb.

§ 14. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem 
lub zachorowania na COVID-19

1. Jeżeli uczeń przejawia objawy choroby, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób. 

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
Osoba opiekująca się dzieckiem wypełnia kartę informacyjną (załącznik nr 2). 

3. Należy  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów o konieczności  pilnego  odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

4. Rodzic,  po  odebraniu  ze  szkoły  dziecka  z  objawami  chorobowymi,  ma  obowiązek
poinformowania  dyrektora  o  wyniku  badania  ucznia  przez  lekarza.  W  przypadku
skierowania ucznia na test w kierunku koronawirusa, rodzice niezwłocznie powiadamiają
wychowawcę lub dyrektora szkoły o wyniku pozytywnym. 

5. Przestrzeń, w której przebywał uczeń, należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji. 

§ 15. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

1. W przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych  czynności,  kieruje do domu i  informuje o konieczności pozostania w
domu  oraz  kontaktu  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (uzyskanie  porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). O wynikach badania,
przeprowadzonego  przez  lekarza,  pracownik  niezwłocznie  informuje  dyrektora  szkoły.
W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2. Zaleca  się  ustalenie  miejsca,  w  którym  przebywała  osoba  z  niepokojącymi  objawami
sugerującymi  zakażenie  koronawirusem, oraz przeprowadzenie  dodatkowego sprzątania
zgodnie z procedurami zakładowymi,  a także zdezynfekowanie  powierzchni  dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej
potrzeby. 

4. Należy  wyznaczyć  i  przygotować  (m.in.  wyposażenie  w  środki  ochrony  i  płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

5. Pracownicy  szkoły  powinni  zostać poinstruowani,  że w przypadku wystąpienia  objawów
infekcji  lub  choroby zakaźnej  powinni  pozostać w domu i  skontaktować się z lekarzem
podstawowej  opieki  zdrowotnej,  aby uzyskać  poradę medyczną,  z  której  będą wynikały
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). 

§ 16. Zasady postępowania w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Bliski kontakt oznacza:

-  przebywanie w bezpośredniej  bliskości (twarzą w twarz)  z osobą chorą, w odległości  
mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 
- bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki), 
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- bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np.  
dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 
- przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 
minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
- kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący  
osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19,  
osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członków 
załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

2. Osobom z kontaktu, prewencyjnie zaleca się: 
-  poddanie  się  monitoringowi  pracownika  stacji  sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu
i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
- pozostanie w domu przez przez okres czasu wskazany przez   inspekcją sanitarną oraz  
prowadzenie  samoobserwacji  –  codzienny  pomiar  temperatury  i  świadome  zwracanie  
uwagi na swój stan zdrowia
-  jeżeli  zauważone  zostaną objawy  mogące wskazywać  na infekcję  dróg oddechowych
(w szczególności  temperatura  powyżej  38°C,  kaszel,  duszności),  należy  bezzwłocznie  
powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków
ostrożności.  Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności
od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja,  do  jakiej  grupy  kontaktu  należą  pracownicy,  powinna  zostać  podjęta  we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

§ 17. Zasady postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 
na terenie szkoły

1. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji  i  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zmianie modelu kształcenia lub innych środkach
prewencyjnych. 

2. Przez zmianę modelu kształcenia rozumie się wprowadzenie:
-  mieszanej formy kształcenia (hybrydowej): dającej możliwość wprowadzenia zawieszenie
zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły lub placówki,  w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie
zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego);
- kształcenia zdalnego: oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

3. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor
może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas
określony. 

4. W momencie wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor
ustala szczegółowe zasady organizacji  nauki zdalnej,  zgodnie z wymogami zawartymi w
przepisach szczególnych. 

5. Dyrektor  szkoły  o  potwierdzeniu  zakażenia  u  pracownika/ucznia  informuje  organ
prowadzący i Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania
się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

6. 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.  Jeśli  zalecenia  sanepidu  przekazane  są  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej  lub  za pomocą innych  środków łączności,  należy  sporządzić  notatkę lub
protokół. 

7. Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w  których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie,  i  zalecenie  stosowania  się  do
wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie
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www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

8. Dane kontaktowe:
Organ prowadzący szkołę: (32) 267 91 21
Śląskie Kuratorium Oświaty: (32) 606 30 35
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: (32) 267 34 25, (32) 360 27 48
Oddział zakaźny szpitala: 797 189 603
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Załącznik nr 1 
do Procedury funkcjonowania 

szkoły w okresie epidemii

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:
 myj ręce ok. 30 sekund
 rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
 dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic

kciuków
 na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
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Załącznik nr 2 do Procedury 
funkcjonowania szkoły w okresie 
epidemii

KARTA INFORMACYJNA
o stanie zdrowia ucznia w związku z zauważeniem niepokojących objawów chorobowych

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………..

Godzina zauważenia objawów:……………………………………

Jakie wystąpiły objawy:……………………………………………

Godzina poinformowania rodziców:……………………………….

Kto został poinformowany?:………………………………………..

Godzina odbioru dziecka:…………………………………………..

Podpis osoby informującej:…………………………………………

Podpis rodzica:……………………………………………………….

Pomiary temperatury:
Godzina Wynik pomiaru

Inne zaobserwowane objawy u dziecka:
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

…………………………………

Podpis opiekuna ucznia
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Załącznik nr 3 do Procedury 
funkcjonowania szkoły w okresie 
epidemii

…………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie 

Niniejszym  oświadczam,  że  zostałam/em zapoznana/y  z  Procedurą  funkcjonowania szkoły  
w okresie epidemii i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych. 

………………………..

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Ze  względu  na  bezpieczeństwo  i  zdrowie  Państwa  dziecka  oraz  innych  dzieci  i  osób,
przebywających z nim na terenie szkoły, zgodnie z regulaminem pracy szkoły w czasie pandemii,
proszę  o  wyrażenie  zgody  na  pomiar  temperatury  dziecku  przez  pielęgniarkę
szkolną/nauczyciela/pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora.

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

................................................... 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 4 do Procedury
funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

Monitoring dokonywanych dezynfekcji i mycia powierzchni dotykowych 
oraz pomieszczeń

Lp. Data Godzina Zakres czynności Podpis
pracownika

dokonującego
dezynfekcji 
lub mycia

Uwagi
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Załącznik nr 5 do Procedury 
funkcjonowania szkoły w okresie 
epidemii

……………………………………
Pieczątka szkoły

Rejestr wejść do szkoły

Data Godzina Imię i nazwisko 
osoby 
wchodzącej 

Imię i nazwisko 
osoby, do której 
przychodzi dana
osoba

Podpis osoby 
wchodzącej

Nr kontaktowy 
do osoby 
wchodzącej

Załącznik nr 6 do Procedury 
funkcjonowania szkoły w okresie 
epidemii

Formularz kontaktu z rodzicem/opiekunem ucznia

l.p. Nazwisko i imię
ucznia

Imię matki Telefon
kontaktowy

Imię ojca Telefon
kontaktowy
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