
Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich  

w czasie pandemii. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 obowiązują procedury bezpieczeństwa. Zostały opracowane na podstawie 

wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji 

Narodowej oraz specyfiki naszej placówki. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych 

warunków pobytu w szkole odpowiada Dyrektor. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić 

prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub 

zdalne. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie 

powinni przyprowadzać dziecka do szkoły. Powinni skontaktować się z lekarzem lub 

PSSE w Krośnie. O wyniku konsultacji informują Szkołę. e-mail: szkolaleki@wp.pl lub 

tel.  13-43-175-04. 

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce używając środka 

dezynfekującego. 

 Rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

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

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice odprowadzający dzieci 

mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasadę 1 opiekuna  

z dzieckiem i dystansu od kolejnych osób 1,5 m. W miarę możliwości ograniczamy 

przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Z wychowawcami, 

nauczycielami rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

 Czas przebywania uczniów w szatni powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. 

W przypadku klas najmłodszych (w szczególności oddziału „0”) jednorazowo w szatni / 

boksie może przebywać co najwyżej troje rodziców z dziećmi; rodziców tych obowiązuje 
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zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk (lub rękawiczki jednorazowe) oraz zachowanie 

odpowiedniego dystansu od pozostałych. 

 Jeżeli pracownicy szkoły zaobserwują u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on umieszczony  

w Izolatorium (pomieszczenie obok szatni), zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób. Jeżeli zaistnieje konieczność, zostanie zmierzona temperatura ciała termometrem 

bezdotykowym. W sytuacji gdy temperatura przekracza 37,5C rodzic zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabrania dziecka i skontaktowania się z lekarzem. O wyniku 

konsultacji lekarskiej informuje dyrektora szkoły.  

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do 

szkoły, a także przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

 Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut i w czasie innym niż mają je 

pozostali uczniowie. Nauczyciele dbają o wietrzenie sal – przynajmniej raz na godzinę. 

 Lekcje w klasach od IV do VIII odbywają się w salach przydzielonych dla każdej klasy, 

za wyjątkiem zajęć z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Sale 

podczas przerw są wietrzone przez nauczycieli. 

Przydział sal: 

klasa I – sala 4 

klasa II – sala 5 

klasa III – sala 16 

klasa IV – sala 11 

klasa VI – sala 12 

klasa VII a – sala 13 

klasa VII b – sala 3 

klasa VIII – sala 14 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

Nie należy korzystać ze sprzętów, których nie można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. 

 Zajęcia z informatyki odbywają się tak, by po każdej lekcji była jednogodzinna przerwa 

na dezynfekcję sali i sprzętu. 

 Podczas zajęć indywidualnych z uczniem, jeżeli nie ma możliwości przez dłuższy czas 

zachowania dystansu, zarówno uczeń jak i nauczyciel powinni zakrywać usta i nos. 

 Podczas wszystkich lekcji nauczyciele tak dobierają metody i formy pracy, aby nie 

doprowadzać do nadmiernego gromadzenia się uczniów. 



 Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu, w swoich strefach 

przebywania unikając dużych skupisk i zachowując dystans między sobą. Uczniowie 

klasy IV schodzą na przerwy na parter. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapis, 

dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii. Świetlicę należy wietrzyć (nie 

rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Dziecko przed 

wejściem na świetlicę dezynfekuje ręce. 

 Książki i inne materiały przechowywane w bibliotece szkolnej podlegają kwarantannie 

przez okres 2 dni. Regulamin pracy biblioteki w czasie pandemii stanowi odrębny 

dokument. 

 Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 Korzystanie z obiadów odbywa się w stołówce, z zapewnieniem prawidłowych warunków 

sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie pandemii. Wydawanie posiłków 

jest zmianowe, przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Konieczne jest czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Uczniowie przed wejściem na stołówkę 

dezynfekują ręce. 

 Zapewniamy uczniom korzystanie z automatu z żywnością, gdzie uczniowie będą mogli 

bezpiecznie zakupić napoje i certyfikowane produkty żywieniowe. Przed skorzystaniem  

z automatu obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

 

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

 Uroczystości szkolne i apele odbywają się na hali widowiskowo – sportowej. 

 Przed wejściem do hali obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 W czasie uroczystości szkolnych z udziałem osób z zewnątrz (rodzice, zaproszeni goście) 

wszystkie obecne osoby muszą być wyposażone w maseczki / przyłbice i zachowywać 

dystans społeczny 1,5 m. 

 Zebrania ogólne rodziców odbywają się na hali widowiskowo – sportowej  

z zachowaniem reżimu sanitarnego (jak w przypadku uroczystości szkolnych). 

 Zebrania klasowe odbywają się w przydzielonych salach z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

 Na okres pandemii zostają zawieszone dyżury dla rodziców w ostatnie poniedziałki 

miesiąca. W razie potrzeby rodzic kontaktuje się indywidualnie z wychowawcą lub 

innym nauczycielem. 

 

 

 

 



HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

Monitorowane są codzienne prace porządkowe (rejestr czynności), ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

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.  Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-

higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w  izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem umieszczane są w Izolatorium pod 

opieką pracownika szkoły. 

3. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu informując o tym Dyrektora szkoły 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. O wyniku konsultacji lekarskiej informują Dyrektora szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor kontaktuje 

się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, aby odbyć konsultację lub uzyskać 

poradę. 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U DZIECI. 

1. Po zaobserwowaniu niepojących objawów u dziecka przebywającego w szkole rodzice 

zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do odbioru dziecka. 

Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych pod opieką jednej osoby z pracowników szkoły 

zabezpieczonej w środki ochrony indywidualnej (maseczkę i rękawiczki) w wydzielonym 

do tego miejscu (Izolatorium). Miejsce to jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz środki do dezynfekcji. 

2. Rodzice muszą odebrać dziecko w możliwie najkrótszym czasie od momentu 

zawiadomienia. Rodzice zobligowani są do powiadomienia lekarza o fakcie wystąpienia  

u dziecka niepokojących objawów i stosowania się do dalszych zaleceń. 

3. Po konsultacji z lekarzem, rodzice zobowiązani są do rzetelnej informacji na temat stanu 

zdrowia swojego dziecka (informują Dyrektora i wychowawcę).  

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko z niepokojącymi objawami 

chorobowymi, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 

uchwyty, poręcze itp.). Ustala się listę osób będących w bezpośrednim kontakcie z 

uczniem. 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Powyższy dokument może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z wytycznymi GIS, MZ  

i MEN oraz zaistniałą sytuacją. 


