
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 06/2020 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaszynie z dnia 21.05.2020 r. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI I ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W 

SZKOLE  PODSTAWOWE  W  CZASZYNIE  W  CZASIE PANDEMII 

COVID-19 

I . POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły w trakcie 

prowadzonych w niej zajęć edukacji wczesnoszkolnej. 

II.ORGANIZACJA ZAJĘĆ  W SZKOLE 

1. W klasie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 

2 uczniów.  

2.  Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 

m2 na 1 osobę (uczniowie i nauczyciel). 

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować. 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 

1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. W sali gimnastycznej może przebywać 16 osobowa  grupa uczniów + 

nauczyciel. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

9. Uczniom  nie są udostępniane szatnie sportowe, przebierają się tylko w 

miejscach wyznaczonych.  

10. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 

12. Uczniowie wraz z nauczycielem mogą korzystać  z boiska szkolnego oraz 

przebywać  na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

13. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

14.  Ogranicza się  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

15. Zapewnia się  taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer poza 

teren szkoły). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu. W  tym celu ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez 

grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Uczniowie 

poszczególnych  klas  będą wpuszczani do szatni w  odstępach czasowych 

umożliwiającym  im przebranie się przy zachowaniu obowiązującego dystansu 

społecznego.  

19. Dzieci należy przyprowadzać w godzinach od 7.40 do 8.00. Po godzinie 8.00 w 

danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do szkoły. Szczegółowy grafik 

przychodzenia i wychodzenia dzieci ze szkoły wychowawcy klas przedstawią 

rodzicom. 

20. Personel sprzątający jest odpowiedzialny za koordynowanie sposobu 

korzystania przez uczniów z szatni tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się w 

niej większych grup uczniów (optymalnie powinno być to nie więcej niż 1 osoba 

na 4 m2 powierzchni szatni). 

21.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z 

informacji zebranych od rodziców.  

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 

m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale 

dydaktyczne. 

23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  zachowują dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej  ograniczają kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 



25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

26. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku. Na 

terenie podwórka przestrzegana jest   zasada – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

27. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przed wejściem do szkoły 

obowiązkowy  pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym - 

za zgodą rodziców ( podpisane stosowne oświadczenie przez rodzica). 

28. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

29. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły ( podpisane stosowne oświadczenie przez 

rodzica). 

30.  Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 

wyznaczonych obszarach. 

31. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby  odizolowuje 

się je w odrębnym pomieszczeniu (sala izolacji)  z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

III. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece 

oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest Pani Maria Błażowska 

– nauczyciel bibliotekarz. 

 

2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2  uczniów (maksymalnie 1 osoba na 

4 m2, przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m) 

– informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki. 

 

3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w ustalonych  godzinach w poszczególnych dniach 

tygodnia  - godziny zapisane na drzwiach biblioteki 

 

4. Preferowaną formą wypożyczania książek z  biblioteki szkolnej dla uczniów klas I-

III jest  zgłoszenie zapotrzebowania do wychowawcy klasy. 

 

 



5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla 

czytelników.  

 

6.  Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki. 

 

7. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu.  

 

8. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

 

9. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, 

osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie 

bieżącej potrzeby. 

 

10. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy 

naświetlać książek lampami UV. 

 

11. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

 

12. W pomieszczeniu biblioteki zostaje wydzielona "droga brudna", tj. miejsce zwrotu 

książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz "drogi czystej" dla książek 

wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie. Po przyjęciu książek od 

czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

 

13.  Dokonuje się  odkładania przyjętych książek na okres na okres minimum 3  dni do  

pudełek na wydzielone półki w archiwum. Odizolowane egzemplarze należy 

oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. 

 

 

14.  Dokonuje się częstego wietrzenia pomieszczenia biblioteki szkolnej i 

systematycznych prac porządkowych  ze szczególnym uwzględnieniem, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów. 

 

 

 



IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I 

POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się 

personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 

uzupełniania go w razie potrzeby.  

 

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego wykonywania prac 

porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania co 3 godziny toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów 

w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur 

komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w 

harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy 

ogłoszeń. 

 

3. 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 i pracownicy szkoły nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, z przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na 

materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się 

zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

5. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni 

dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

6. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

 

7. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z 

płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

8. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i 

powinni unikać przychodzenia do pracy. 



 

9. Personel kuchenny, a także pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakt 

z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 

10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Dyrektor 

wyznacza Panią Katarzynę Baraniewicz  – jako osobę odpowiedzialną za 

uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach. 

 

V. GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW 

 

1. W trakcie pracy przy organizacji żywienia, personel szkoły powinien w miarę 

możliwości zachować odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy. 

Jeżeli jest to niemożliwe – pracownicy są obowiązani do stosowania środków 

ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. Szczególną uwagę powinni zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

2.  Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych, w miarę 

możliwości w mniejszych grupach uczniów, na zasadzie zmianowości. 

 

3. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do 

przeprowadzenia wcześniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest 

posiłek, a także sprzętów służących uczniom do jego spożycia. 

 

4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez 

personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w zmywarce 

z dodatkiem detergentu temperaturze co najmniej 60C lub wyparzone. 

 

VI. KONTAKT  Z  OSOBAMI  TRZECIMI 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum. 

 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z 

dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o 

konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a 

także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz 

maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

 

3. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami. 



 

4. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze: korytarz przy wejściu głównym  do szkoły 

i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja 

rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa). 

 

5. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, 

zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

6. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe 

były w dobrym stanie i nieuszkodzone. 

 

VII. POZOSTAŁE  REGULACJE 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-

19 będą przekazywane rodzicom przez wiadomości SMS na podane przez 

nich numery telefonów komórkowych, a także przez cyfrową platformę 

edukacyjną wykorzystywaną w szkole. 

 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych. 

 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i 

opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych 

uczniów. 
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