
Aktualizacja procedur funkcjonowania  Szkoły Podstawowej w 

Zespole Szkół w Zalewie  w czasie realizowania nauczania 

stacjonarnego w klasach I – III, zajęć pozalekcyjnych i konsultacji 

dla klas IV-VIII w czasie epidemii od 18 stycznia 2021r. 
 

Na podstawie wytycznych  MEiN, MZ i GIS   

 

A. Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2. 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 (m.in. 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
 

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się: dozownik z płynem dezynfekującym,  

informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek 

zdezynfekowania rąk.  
 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły – korytarz przy wejściu głównym do budynku, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę 

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 

6. W budynku szkoły ogranicza się  przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) ), których obecność jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć i w wyznaczonych obszarach. 

 

7. Jeżeli nauczyciel lub pracownik obsługi zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 



38°C, kaszel, duszności), uczeń jest odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i  

niezwłocznie telefonicznie powiadomiony jest  rodzic/ opiekun  o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 

8. Pomiar temperatury ciała u ucznia dokonywany będzie termometrem 

bezdotykowym jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku pojawienia się 

niepokojących objawów chorobowych. 

 

9. Rodzic zobowiązany jest do odebrania telefonu ze szkoły  i 

natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku informacji o takiej 

konieczności . 

 

10. W trakcie trwania zajęć,  przerw śródlekcyjnych, w przestrzeni wspólnej, w pokoju 

nauczycielskim, na świetlicy szkolnej  obowiązuje nauczycieli, uczniów, 

pracowników obsługi i administracji  stosowanie środków ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice) . 

 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 

przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość 

kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

 

12. Zajęcia odbywają się w dedykowanych, poszczególnym grupom uczniów, salach 

lekcyjnych .  

 

13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 

14. Nauczyciele dyżurujący zobligowani są do dopilnowania, aby uczniowie w miarę 

możliwości unikali  tworzenia się grup  przed szkołą oraz przed salą lekcyjną.   

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

 

16. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie przerwy śródlekcyjne spędzają na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, a zajęcia wychowania fizycznego na boisku 

sportowym.  

 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

 

18. Nauczyciel zobligowany jest wietrzenia sali, w której prowadzi zajęcia, co najmniej 

raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

 



19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Świetlica   wietrzona jest nie 

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

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Dozownik 

z płynem  do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do pomieszczenia. Do 

Regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, 

dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy zawarte są w 

regulaminie korzystania z biblioteki szkolnej.  

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Gabinet stomatologiczny w budynku szkoły  przy ul. Traugutta 15 i gabinet  

logopedyczny  w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2  zostają przeznaczone na 

izolatorium dla dzieci przedszkola , uczniów szkoły podstawowej i pracowników 

Zespołu Szkół. 

23. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przyjmuje w  gabinecie  

profilaktyki zdrowotnej w ustalonych  godzinach. Harmonogram godzin znajduje się 

na tablicy informacyjnej przy wejściu do budynku, w salach lekcyjnych, na Sali 

gimnastycznej, świetlicy, sekretariacie szkoły.   
 
 

B. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:  
 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych. 

 

2. Uczniów i pracowników 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. 

 

3. Nauczyciele przypominają uczniom o regularnym myciu rąk wodą z mydłem, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

4. Po zakończeniu zajęć w ciągu dnia w danej sali lekcyjnej , przeprowadzane jest 

przecieranie z użyciem wody i detergentu oraz dezynfekowanie  powierzchni 

wspólnych np.: klamek drzwi wejściowych, blatów stołów, blatu biurka, oparć 

krzeseł, włączników światła, sprzętu, wykorzystanego podczas zajęć, 

powierzchni podłogi.  

 

5. Uczeń wchodzi do sali gimnastycznej po zdezynfekowaniu rąk.  

 

6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

wychowania fizycznego są przecierane  po zakończonych zajęciach w danym 

dniu. 

 



7. Powierzchnia podłogi w sali gimnastycznej jest  przecierana z użyciem wody i 

detergentu podczas 3 przerwy śródlekcyjnej oraz po zakończonych zajęciach w 

danym dniu a następnie dezynfekowana. 

 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować zostają  usunięte  lub uniemożliwia się  do nich 

dostęp. 

 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

 

10. Zużyte  maseczki jednorazowe  lub rękawice jednorazowe, należy  wyrzucać do 

zamykanych pojemników znaczonych kolorem siwym, znajdujących się na  

korytarzu. 

 

11. Pracownik obsługi w wyznaczonym obszarze zobligowany jest do : 

- wietrzenia części wspólnych (korytarzy) co najmniej raz na godzinę w czasie  

  zajęć;  

- mycia wodą z detergentem powierzchni korytarzy, klatki schodowej, toalet oraz  

  dezynfekcji  klamek, kontaktów, poręczy, toalet w czasie trwania zajęć.  

 

12. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, sal 

szkolnych, szatni ubraniowych, toalet, zaplecza kuchennego, zaplecza 

sportowego, dezynfekcji powierzchni dotykowych w pomieszczeniach 

szkolnych. 

 

13. Pracownicy przeprowadzając dezynfekcję zobligowani są do ścisłego 

przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie 

nie byli  narażeni  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  
 

C. Gastronomia 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej z zachowaniem zmianowości 
w godzinach:  

a) w budynku przy ul. Traugutta 15   10:15 – 10:30; 10:40 – 10:55  

b) w budynku przy ul. Szkolnej 2       10:20 – 10:30; 10:40 – 10:50 ;  11:00 – 11:15.  

Po  zakończeniu posiłku na danej zmianie przeprowadza się  czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł.  

 

2. Dania i produkty podawane są uczniowi , korzystającemu z żywienia na stołówce,  

przez pracownika punktu wydawania posiłków. 

 



3. Podczas realizacji  żywienia (stołówka, zaplecze kuchenne) pracownik punktu 

wydawania posiłków   zobligowany jest do : 

- utrzymania wysokiej higieny osobistej  

- mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,  

- mycia opakowań produktów spożywczych, 

- mycia i dezynfekcji sprzętu kuchennego,  

- mycia naczyń stołowych oraz sztućców w temperaturze minimum 60 °C lub ich  

  wyparzania. 

 

4. Uczniowie mogą spożywać napoje i posiłki  przyniesione z domu w  

pojemnikach prywatnych.  
 

D. 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 w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2. Pracownicy Zespołu Szkół  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu, zawiadomić pracodawcę o 

nieobecności  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze 

czynności dla pracownika.  

W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. 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 telefonicznego 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, 

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-

2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  

5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z 

zaistniałym przypadkiem.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje gruntownie 

sprzątnięty oraz zdezynfekowany (powierzchnie dotykowe - klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. Ustalona zostaje  lista 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 www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

8. Na bieżąco śledzone są  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa. 

 

E. Obowiązki uczniów  

1. Uczeń ma obowiązek słuchania poleceń nauczyciela, pracownika obsługi. 

2.  Uczeń  przychodzi do szkoły na określoną godzinę ( 10 minut przed rozpoczęciem 

lekcji) zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.   

3. Uczeń posiada własne przybory, zeszyty  i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

1. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

2. Uczniowie unikają gromadzenia się w większych grupach podczas przerw 

śródlekcyjnych.  

3. Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu.  

4. W przypadku gdy uczeń zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast 

informuje o tym nauczyciela.  

5. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach oraz procedur 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.   

 

F. Obowiązki rodziców /opiekunów  

1. W razie stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów wskazujących na 

wystąpienie infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej u dziecka należy  

pozostawić  go w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

2. Rodzice są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny: częstym myciu rak wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na 

powitanie, zachowaniu dystansu , unikaniu dotykania oczu, nosa i ust ,  w 

odpowiedni sposób zasłanianiu podczas kichania czy kasłania ust i nosa zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybszym wyrzuceniu chusteczki do 

zamkniętego kosza i umyciu rąk. 

3. Do szkoły przyprowadza i odbiera ucznia (klas młodszych) opiekun zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę 

zakaźną.  

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

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

5. Opiekunowie przyprowadzający /odbierający  uczniów   mogą  wchodzić   do 

przestrzeni wspólnej szkoły– korytarz przy wejściu głównym do  budynku, 

zachowując zasady: 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Opiekunowie odbierający  uczniów  ze świetlicy  mogą  wejść  do korytarza przy 

świetlicy szkolnej wejściem do  budynku od strony ul. Targowej, zachowując w/w 

zasady.  

7. Rodzic zobowiązany jest do odebrania telefonu ze szkoły  i 

natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku informacji o takiej 

konieczności . 

8. Rodzice/prawni opiekunowie przestrzegają  procedur funkcjonowania szkoły w 

czasie epidemii.   

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie  

 

Zalewo , dn. 15 stycznia  2021r.   
 

 


