
Załącznik nr 1 

Do zarządzenia 12/2020   

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie  im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

− wytyczne dla edukacji wczesnoszkolnej, konsultacji z nauczycielami, organizacji zajęć 

rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w 

związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły 

podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od momentu przybycia uczniów 

do szkoły do chwili odbioru dzieci rozejścia się uczniów do domów po zajęciach opiekuńczo- 

dydaktycznych lub konsultacjach z nauczycielami 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi 

szkoły. 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z 

elementami zajęć dydaktycznych  dla klas I-III. 

2. Ze względu na reżim sanitarny i realizację zadań związanych ze zdalnym nauczaniem szkoła 

prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w godzinach od 7.00 

do 16.00. 

 

3. Konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII rozpoczną się od dnia 25 maja 2020 r., a 

dla uczniów pozostałych klas od 1 czerwca 2020. Harmonogram konsultacji zostanie opublikowany w e- 

dzienniku. 

 

4. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych organizowane są w klasach I-

III dla uczniów rodziców pracujących. 



 

5. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami. Rodzice uczniów 

nie mogą wchodzić do budynku szkoły.  

 

6. Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do podania  

aktualnych telefonów kontaktowych matki, ojca dziecka, zakładów pracy rodziców oraz adresu e-mail  

rodziców w celu szybkiego kontaktu.  Wychowawcy klasy aktualizują numery kontaktowe wpisane do 

e- dziennika li brus. 

 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o 

zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk 

przez osoby dorosłe. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z 

zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji 

rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. 

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na szkolnym podwórku. 

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor oraz w jego imieniu kierownik gospodarczy prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca 

ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do  

        służb medycznych oraz inne ważne dla bezpieczeństwa społeczności szkolnej.. 

 Ważne telefony: 

71 329 58 43 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  

71 39 57 520 –Izba Przyjęć- Oddział Zakaźny dla dorosłych  ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu 

800 190 590 - Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie   

22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy   

999 lub 112    - telefony  alarmowe 

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 



12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

13. Dyrektor zapewnia każdemu oddziałowi korzystanie z  termometru bezdotykowego w celu 

monitorowania temperatury uczniów, jako symptomu stanu zdrowia. 

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów 

chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia 

stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i  powiadomi 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i 

kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym 

poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z 

procedurami. 

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w 

szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez 

objawów chorobowych. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed posłaniem do szkoły. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. 

maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły w sytuacji, gdy wyjątkowo będą musieli wejść 

do budynku szkolnego, np. gabinet medyczny. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. 

maseczką) w drodze do szkoły i ze szkoły. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do 

budynku szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk wystawionego w holu. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub w izolacji. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o 

podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

9. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

10. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

11. Rodzice wyrażają  pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym zaraz 

po przybyciu do szkoły  (zgłoszenie- załącznik do procedury). 



 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii 

koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania między sobą i pracownikami obsługi dystansu 

minimalnie 1,5 m. 

4. Nauczyciel dba, by pracownicy obsługi mieli ograniczony kontakt z uczniami i  nauczycielami. 

5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z 

pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów i 

sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. 

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy sala zajęć, sprzęty, pomoce i 

zabawki zdezynfekowano. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji/ zajęciach. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez 

uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje 

przykład. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych 

grupach w ustalonych, stałych porach. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami poza teren 

szkoły. 

12. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

13. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na podwórku szkolnym przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. Wyjścia organizowane są 

zgodnie z harmonogramem. 

14. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 

15. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel 

obsługi, uwagi zgłasza kierownikowi gospodarczemu- osobie nadzorującej pracę pracowników 

obsługi. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel natychmiast izoluje ucznia w 

specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Nauczyciel bez zbędnej 

zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 

17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę i naukę uczniów w sali, o 

zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 

18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu szkole. 

19. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z  uczniami.  



20. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad uczniem, należy powierzyć 

je pielęgniarce szkolnej lub innemu nauczycielowi, który w tej sytuacji zobowiązany do stosowania 

specjalnych środków ochrony indywidualnej. 

21. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie 

mają obowiązku  zakrywania ust i nosa. W razie konieczności korzystają ze środków ochrony 

osobistej jakie zapewnia dyrektor szkoły. 

 

Uczniowie 

 

CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

1. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 12-14 osób. 

2. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo i w odległości 1,5- 2 m od siebie, na ławce umieszczają 

wszystkie potrzebne do pracy przybory i materiały przyniesione na zajęcia. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami. 

3. Podczas zabaw swobodnych  bawią się pojedynczo, wykorzystując całą dostępną przestrzeń. 

4. Uczeń przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz nauczycielem, opiekunem. 

5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia. Po zajęciach sale są 

dezynfekowane. 

6. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela, opiekuna często i regularnie myją ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

7. Pod opieką nauczyciela uczniowie korzystają z zajęć na świeżym powietrzu prowadzonych na 

podwórku szkolnym lub hali sportowej (każda grupa osobno). Po zajęciach wykorzystany sprzęt jest 

dezynfekowany. Nauczyciel przestrzega zasady zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy 

uczniami i opiekunem. 

8. Przerwy na korytarzu  uczniowie spędzają według harmonogramu pod opieką nauczyciela. 

9. Do toalety wychodzą pojedynczo po uzyskaniu zgody nauczyciela.  

10. Na korytarzach i klatce schodowej  obowiązuje ruch prawostronny. 

11. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, krzesełka, klamki, poręcze, włączniki światła, ławeczki     

     stojące na korytarzach itp.), sprzęt i rzeczy używane przez uczniów oraz pracowników szkoły są 

dezynfekowane. 

12.   Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych  zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów. 

13.   Nauczyciele i opiekunowie pracują wg ustalonego harmonogramu, który dostosowany jest do liczby 

zgłoszonych uczniów na zajęcia. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji 

pracowników. 

       

 ZASADY PODCZAS  PRZEBYWANIE UCZNIÓW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie 

szkoły przy zachowaniu bezpiecznej  odległości. 

2. Nie organizuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren szkoły. 

3. Sprzęt używany na podwórku szkolnym podlega regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu 

lub jest dezynfekowany.  



4. Po powrocie do budynku szkoły obowiązkowo należy dopilnować dokładnego umycia rąk przez 

uczniów (z użyciem mydła) oraz czynność tę zobligowani są wykonać także opiekunowie. Dorośli, 

dodatkowo dezynfekują ręce. 

5. Przed wyjściem z dziećmi na zewnątrz, nauczyciel zobligowany jest sprawdzić warunki pogodowe 

oraz smogowe i adekwatnie do nich wyjść z uczniami lub pozostać w budynku. 

6. Nauczyciel przestrzega zasady, aby zabawy z uczniami były organizowane zgodnie  

z  wymogami  reżimu sanitarnego. 

7. Uczniowie wychodzą na podwórko szkolne zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

 

ZASADY  HIGIENY DO STOSOWANIA  PRZEZ  UCZNIÓW 

 

1. Uczniowie mają stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz w salach lekcyjnych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie 

odpowiedzialni są pracownicy obsługi. 

2. Nauczyciel powinien regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień 

pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie 

dostosowanej do wieku uczniów powinien zwróć ich uwagę na:  

• niepodawanie ręki na powitanie,  

• unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

• dokładne mycie rąk,  

• zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu 

• potrzebę poinformowania o odczuwanych dolegliwościach i samopoczuciu. 

3. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie, szczególnie młodsi, powinni często i regularnie myć ręce : 

• przed jedzeniem,  

• po skorzystaniu z toalety, 

• po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

• po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone 

koronawirusem  

• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

4. Mycie rąk powinno być tak organizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno 

dziecko. 

5. Uczniowie do toalety wychodzą pojedynczo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Żywienie 

 

       ZASADY ŻYWIENIA UCZNIÓW PODCZAS POBYTU W SZKOLE 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, 

któremu została powierzona opieka nad oddziałem. 

2. Przed każdym posiłkiem nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli 

ręce ciepłą wodą z mydłem,  zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

3. Rodzice zapewniają dla uczniów wodę pitną, najlepiej w jednorazowych butelkach. 

4. Uczniowie  korzystają z żywienia cateringowego. Posiłki przygotowuje firma „Palce lizać” z 

Siechnic, adres mailowy sylwia@palcelizacsiechnice.pl Tel. 693 449 400 

5. Sposób zamawiania posiłków przez rodziców zgodnie z wcześniejszymi zasadami, sprzed 12 

marca 2020 

6. Rodzice zobowiązani są do przygotowania śniadania dla swojego dziecka. Posiłki  należy 

zapakować w specjalne pojemniki, odpowiednio zabezpieczone, które po spożyciu zabierane są 

do domu i tam odpowiednio dezynfekowane i przygotowywane do użycia w następnym dniu.  

7. Uczniowie spożywają posiłki przy osobnych stolikach.  

8. Posiłki uczniom podaje wyznaczony pracownik obsługi, z zastosowaniem ustalonej w szkole formie 

zabezpieczenia(jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuch).  

9. Obiad podawany jest w naczyniach jednorazowych, uczniowie korzystają z jednorazowych 

sztućców. 

10. Stoliki i krzesełka przed i po posiłkach są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika obsługi. 

 

ZASADY DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.  

2. Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczo- wychowawczej 
prowadzą nauczyciele świetlicy. 

3. Kierownik świetlicy odpowiada za organizację pracy świetlicy, monitoruje pracę wychowawców 
świetlicy i przestrzeganie zasad higieny wynikających z wytycznych GIS, MZ, MEN  

 
4. Każde dziecko zgłoszone na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze powinno być wyposażone w 

podpisany worek na zmienne obuwie- najlepiej sportowe, maseczkę – niezbędną przy wyjściu 

na podwórko szkolne  oraz nakrycie głowy. 

5. Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek oraz żadnych zbędnych rzeczy. 

6. Rodzice w zgłoszeniu proszeni są o podanie stałej - pełnej godziny odbioru dziecka ze 

świetlicy,( jeśli nie wraca samo). Nauczyciele będą wyprowadzać dzieci ze świetlicy i 

przekazywać rodzicom lub osobom upoważnionym przy zachowaniu zasady, że jest to pełna 

godzina, tj. 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00. 

7. Złożone wcześniej upoważnienia do odbioru dziecka zachowują ważność.  

mailto:sylwia@palcelizacsiechnice.pl


8. Należy wyposażyć dziecko w drugie śniadanie i napoje oraz można zamawiać obiady 

cateringowe, zgodnie z wcześniejszymi zasadami.  

9. Przed rozpoczęciem zajęć  świetlicowych wychowawca przeprowadza pogadankę na temat 

nowych zasad zachowania w świetlicy i zasad higieny w różnych sytuacjach w związku z 

bezpieczeństwem w czasie epidemii. 

 

Pracownicy obsługi 
 

1. Pracownicy obsługi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

3. Kierownik gospodarczy, pracownicy obsługi i portierni zobowiązani są do zachowania dodatkowych 

środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami, 

kurierami, itp. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu 

wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły. 

5. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym 

wejściem do budynku szkoły. 

6. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, 

maseczek ochronnych,(ewentualnie przyłbic). 

7. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych 

sprzętów po każdym użyciu przez ucznia (chyba że jest tyle zabawek i sprzętów, że każde uczeń 

używa innego). 

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem  oraz 

dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu. 

9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

10. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby 

nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

11. Pracownik obsługi wydający obiady cateringowe mają obowiązek przestrzegania zasad 

szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez uczniów 

oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł 

przed i po każdym posiłku). 

12. Pracownik obsługi ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

dostarczania posiłków do wyznaczonej sali. 

13. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 



14. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenie zakażenia wirusem SARS- COV-2 ucznia  i personelu  

1.Jeżeli  rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie 

przyprowadzać ucznia do szkoły, tylko pilnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym w szpitalu. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może się być zakażonym korona wirusem.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem  niezwłocznie zostaje  odsunięty od pracy (izolatka- gabinet pielęgniarki),  a także 

wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadamia właściwą  powiatową stację  sanitarno-

epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.  

3. W przypadku podejrzenia ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika  teren szkoły zostaje odizolowany, 

a  obszar po którym poruszał się wskazany pracownik lub uczeń poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). 

Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na 

bieżąco  wdrażane są dodatkowe  procedury  na zalecenie państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

4.W  szkole znajduje się pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet 

pielęgniarki szkolnej). 

5.Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba 

(pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z uczniem do wyznaczonej sali, dezynfekuje ręce i ubiera 

środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga uczniowi nałożyć maseczkę 

i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez 

rodziców lub służby medyczne. 

7. Potrzebne numery  telefonów do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

umieszczone są w gabinecie dyrektora oraz  w izolatce i na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.   

 

8.Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia 

dostępnych na odpowiednich stronach WWW 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej 

treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 



4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 

pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane 

zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1  

Zgłoszenie  uczęszczania ucznia na  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do 

klas I – III na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie  im.  Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia  działającej w czasie stanu pandemii COVID-19  

........................................................................................................................... ………………………  klasa ...........  
                                         (imię i nazwisko ucznia) 

od dnia ……………………….................. w godz. od ............................ do ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH dotyczące stanu zdrowia ucznia oraz zapoznania 

się z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z 

COVID-19  

1. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

2. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznego poinformowania szkoły o wystąpieniu 

ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzania chorego dziecka do szkoły.  

3. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie ucznia do 

Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka 

mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.  

4. Oświadczam, że znana jest mi treść obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu 

sanitarnego (w związku z COVID-19). Zrozumiałem/łam je i w pełni akceptuję.  

5. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika szkoły codziennego pomiaru temperatury u mojego 

dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.  

6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 

COVID-19.  

7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.  

Św. Katarzyna, dnia …………………………………………………….………………… (data) (czytelny podpis OJCA)  

Św. Katarzyna, dnia ………………………………………………….……………………(data) (czytelny podpis MATKI)  

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie  im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ulicy Głównej 94 , 55-010 Święta Katarzyna, reprezentowana przez Dyrektora  

Szkoły,e-mail:jolantaprzybytniowska@gmail.com  tel: 71 311 63 78   Kontakt do inspektora ochrony danych : inspektor  Magdalena 

Grodowska- Hasik      e-mail:sp.katarzyna94@gmail.com Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury 

podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub 

po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, 

ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane 



innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki 

pracy w szkole. 

 


