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Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej 

w  Częstochowie, opracowane na podstawie wytycznych GIS,  MZ i  MEN dla szkół, 

wytycznych GIS , MZ i MEN dla szkół podstawowych 

1. Pracownicy szkoły w  przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać 

w  domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że  mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych 

na  stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup 

uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 

do  wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 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 inspektorat sanitarny. 

5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

6. Rekomenduje się ustalenie listy 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 dostępnych na stronie oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Rozdział I 

Obszar: sale lekcyjne  

1. Do sal lekcyjnych mogą wejść jedynie dzieci zdrowe (bez objawów infekcji: kataru, kaszlu, 

gorączki itp.), które nie miały kontaktu  z osobą zakażoną wirusem Covid – 19 oraz,  których  

żaden z członków rodziny nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Do sal nie wchodzą 

rodzice. 

2. Przed wejściem do sal uczniowie każdorazowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym 

umieszczonym przy głównym wejściu, przy sklepiku szkolnym. 

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna). 

4. Każdy rodzic zapewnia dziecku każdego dnia jedną maseczkę  na  2 godziny pobytu 

w  szkole. 

5. Po wejściu do sali, uczeń może zdjąć maseczkę i położyć ją na blacie ławki. Należy 

ją  bezwzględnie nałożyć podczas zbliżenia się do prowadzącego zajęcia w celu uzyskania 

bezpośredniej pomocy, czy kontroli pracy przez nauczyciela. 

6. Jednej grupie uczniów, liczącej do 12 osób,  przydzielona jest jedna sala. 

W  uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę 

dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także 

rodzaj niepełnosprawności uczniów. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. Wyłącza się z użytku salę 25a. 

7. W sytuacji wysokiej frekwencji dzieci dopuszcza się podział oddziałów na mniejsze grupy 

i przejście uczniów do innej sali pod opiekę nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą 

mniejszą niż 12 uczniów. 

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

9. Przybory szkolne uczeń pozostawia w sali na swoim stałym stanowisku (stoliku) 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku  

11. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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12.  Dezynfekcję blatów, krzeseł, klamek i włączników światła przeprowadzają   pracownicy 

odpowiedzialni za sprzątanie w szkole:  przed zajęciami, 2 godziny po rozpoczęciu zajęć i 

po zajęciach. 

13. Przebywanie osób trzecich w sali ograniczone zostaje do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

14. Każdy pracownik prowadzący zajęcia w salach jest zaopatrzony w indywidualne środki 

ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, przyłbice/maseczki na usta i  nos. 

15. Poszczególne grupy nie mają ze sobą styczności, a nauczyciele kontaktują się ze sobą 

telefonicznie lub osobiście (jedynie w koniecznych sytuacjach) z zachowaniem 2 m 

odstępu. 

16. Z sal, przeznaczonych do przebywania grup, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Przybory 

sportowe wykorzystywane do zajęć (piłki, skakanki, obręcze i inne) podlegają 

systematycznej dezynfekcji. 

17. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

18. Zaleca się prowadzenie  gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach. 

19. Podczas zajęć  uczniowie nie opuszczają sal. W wyjątkowych sytuacjach mogą skorzystać 

z toalety zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 

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

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

21. W czasie przerw międzylekcyjnych obowiązują odrębne procedury bezpieczeństwa. 

22. Wszystkich uczestników szkolnej społeczności obowiązuje zasada regularnego mycia     

rąk. Nauczyciele  pilnują, aby dzieci bardzo dokładnie myły ręce po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety oraz 

zakończeniu prac plastyczno – technicznych. 

23. Posiłki (drugie śniadania) spożywane są w salach zajęciowych pod opieką wychowawców 

(klasy I – III) lub nauczycieli uczących w danej klasie (jeśli nie będzie dyżurów 

międzylekcyjnych), z zachowaniem wszystkich wymogów higieniczno – sanitarnych (m.in. 

czyszczeniem blatów stołów i poręczy krzeseł przez pracowników odpowiedzialnych za 

sprzątanie w szkole). 

24.  Na obiady uczniowie udają się do stołówki szkolnej pod nadzorem pracownika świetlicy  

zgodnie z odrębnymi procedurami . 

25.  Rekomenduje się zakup bezdotykowego termometru (co najmniej 1 termometr dla  zkoły) 

i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów 

na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

26. Dziecko z zaobserwowanymi niepokojącymi objawami choroby zostaje odizolowane 

w  wyznaczonym pomieszczeniu- gabinet lekarski. Dziecko pozostaje pod opieką 

pracownika wyznaczonego  przez dyrektora szkoły do czasu przyjazdu rodziców. 

Rodzice/opiekunowie ucznia zostają niezwłocznie poinformowani o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

27.  Po skończonych zajęciach uczniowie są odprowadzani do wyjścia.  

28. Rodzic/opiekun czeka przed szkołą (z zachowaniem przynajmniej 2m odstępu od innych 

oczekujących).  

 
Opracowały: p. Marzena Łopacińska, p. Ewa Duchnik Dywan 
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Rozdział II 

Obszar: świetlica szkolna 

1. Pracownik świetlicy otrzymuje od Dyrektora Szkoły listę uczniów, którzy mają być objęci 

opieką świetlicy. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej: osłonę na usta i  nos, środki dezynfekujące do powierzchni 

wspólnych. 

3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

4. Sala nr 5 powinna być wyłączona z użytkowania. 

5. Wszystkie przedmioty, przybory, gry niemożliwe do zdezynfekowania muszą być 

umieszczone w sali nr 5lub trwale zabezpieczone przed ich używaniem. 

6. W świetlicy szkolnej może przebywać maksymalnie 12 uczniów i 1 nauczyciel, wynika to 

z  powierzchni sali aby uczeń miał zapewnione 4m2. Uczeń powinien mieć zapewniony 

stolik i  krzesło. Odległości między stolikami 1,5m oraz 2m odległości między osobami. 

7. W świetlicy szkolnej przebywają tylko osoby zdrowe. 

8. Przed wejściem do świetlicy musi znajdować się punkt ze środkami dezynfekcyjnymi. 

Każdy kto wchodzi do świetlicy zobowiązany jest każdorazowo umyć ręce i je 

zdezynfekować. 

9. Dzieci co godzinę zobowiązane są umyć ręce i je zdezynfekować. Przy umywalce może 

przebywać jedno dziecko. 

10. Co godzinę należy przewietrzyć świetlicę. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. Uczniowie nie przynoszą żadnych swoich zabawek i zbędnych 

przedmiotów z domu. 

12. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas ewentualnego 

kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się 

wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta 

podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej 

wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem. 

13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek 

powiadomić dyrektora szkoły. 

14.  Uczeń z objawami świadczącymi o chorobie zakaźnej powinien być jak najszybciej 

odizolowany od pozostałych osób do przygotowanej izolatki- gabinet lekarski zachowując 

przy tym min. 2 m odległości od innych osób 

15. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki 

szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod 

wskazany numer telefonu. 

16. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do szkoły się opóźnia a pojawia się zagrożenie związane 

z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc 

medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców. 

skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno- 

epidemiologiczną  

17. W celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną, 

należy natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka 

i  podjętych działaniach. 

18. Posiłki spożywane przez uczniów odbywają się tylko w jadalni. 
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19. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

20. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

21. Umożliwić uczniom korzystających z obiadów w szkole, bezpieczne przejście do jadalni, 

zachowując odległość 2m od uczniów przebywających w świetlicy. 

22. Po skończonych zajęciach odbywa się czyszczenie powierzchni wspólnych, np: klamek 

drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, − dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

 
Opracowały : p. M. Zagórska, p. Marzena Marchewka 

 

Rozdział III 

Obszar: stołówka szkolna 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (odległość stanowisk pracy, środki 

ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). W  miarę 

możliwości odległość stanowisk pracy wynosząca 1,5 m.  

2. Stosowanie środków ochrony osobistej ( rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice lub 

nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem), płynów dezynfekujących do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

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

stołowych oraz sztućców. 

3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych oraz 

zachowanych odległościach między uczniami ok.1,5 m. Przed posiłkiem należy 

zdezynfekować blaty stołów, na których będą spożywane posiłki. Posiłki odbierają 

uczniowie przez okienko kuchni  bez bezpośredniej styczności z personelem kuchennym. 

Po zakończonym posiłku personel pomocniczy odbiera naczynia oraz dezynfekuje stoły. 

Należy czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie na jadalni i często wietrzyć 

stołówkę. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temperaturze 60 stopni lub wyparzyć. 

4.  Opiekę nad uczniami podczas pierwszej i drugiej przerwy obiadowej sprawują nauczyciele 

dyżurujący w stołówce w danym dniu. 

5. Uczniowie w sposób bezpieczny udają się na obiad, jeśli posiadają ze sobą tornistry 

pozostawiają je w sposób uporządkowany przed wejściem do stołówki, dezynfekują ręce. 

6. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać nauczyciele pełniący 

dyżur. 

7. Nauczyciel nadzoruje określone tury obiadowe. 

8. Uczniowie są zobligowani do respektowania ustalonych przerw obiadowych. 

9. W stołówce w czasie posiłków nie mogą przebywać osoby postronne, np.  inni uczniowie 

niekorzystający z posiłków. 
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10. Podczas dyżuru w stołówce nauczyciel pomaga uczniom w obsłudze, dba o kulturę 

jedzenia i odpowiednie zachowanie, nadzoruje porządek: odniesienie talerzy, kubka, 

sztućców. 

11. Uczniów obowiązuje Regulamin stołówki szkolnej wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora 

szkoły. 
     Opracowały: p. Olga Kozłowska- Żołędziewska, p. Renata Kaczmarczyk 

 

Rozdział IV 

Obszar: korytarz szkolny/ ciąg komunikacyjny 

1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez 

osoby dorosłe i dzieci lub zakładanie jednorazowych rękawiczek, zakrywanie ust i nosa 

oraz nie przekraczanie obowiązujących stref przebywania, 

2. Przy wejściu głównym umieszczone zostają numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z  którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. Przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym wywieszane zostają instrukcje, 

4. W celu zminimalizowania zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie mogą wchodzić 

do  budynku szkoły- używać korytarza szkolnego. Mogą jedynie przebywać 

w  wyznaczonej przez szkołę przestrzeni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(  m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dzieci do/z szkoły powinni 

zachować dystans społeczny w odniesieniu  do pracowników Szkoły jak i innych dzieci 

i  ich rodziców wynoszący min. 2 m.  przestrzegając wszelkich środków ostrożności  (m.in. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

6. W celu zminimalizowania zagrożenia zostanie wprowadzona organizacja pracy, która 

uniemożliwi stykanie się poszczególnych grup (klas) tj. różne godziny przyjmowania grup 

do placówki, na zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki, konsultacje. 

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

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

8. W szkole przestrzegany jest codzienny rejestr czynności porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych- poręczy, klamek, powierzchni płaskich w tym domofonu, klawiatur, 

kontaktów, 

9. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami  producenta środka do dezynfekcji, 

10. Dezynfekcję przeprowadza się w trakcie nieobecności uczniów w ciągu komunikacyjnym 

z uwzględnieniem czasu na wywietrzenie pomieszczenia, 

11. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej  sali lekcyjnej, 

12. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach nadzorują wyjścia dzieci np. do toalety, 

korzystanie z przerw, 

13. Korzystanie z ciągu komutacyjnego jest tak zorganizowane aby nie stykały się w nim 

poszczególne grupy uczniów (klas) dotyczy to, przerw czy wyjścia na plac zabaw lub 

boisko szkolne,  

14. Na korytarzu szkolnym obowiązuje ruch jednokierunkowy według oznaczeń na ścianach, 

15. Źródło wody pitnej na korytarzu szkolnym zostaje wyłączone z użycia. 

 
Opracowała: Katarzyna Krzypkowska, p. Aneta Kluźniak Buchaniec 
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Rozdział V 

Obszar: Sanitariaty uczniowskie 

1. Należy systematycznie prowadzić prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

sanitariatów uczniowskich, dezynfekowanie muszli klozetowych, umywalek,  klamek,  

powierzchni płaskich, drzwi . Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta danego środka. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

groźnych oparów. 

2. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w miarę możliwości są zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej -  jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 

i  nos, a także fartuchy z długim rękawem. 

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

4.  Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

5.   W szkole  zapewnia się   bieżącą dezynfekcję wszystkich toalet. Sprzątanie 

i  porządkowanie pomieszczeń   odbywa się każdorazowo  po opuszczeniu ich przez 

dzieci. 

6.  Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętów lub powierzchni płynem 

do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zakończonej dezynfekcji 

pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe. 

 
Opracowali: p. Alina Kroszowska, p. Andrzej Solski 

Rozdział VI 

Obszar: plac zabaw 

1. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. Wyjście klas/grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie 

z  ustalonym harmonogramem. 

3. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej klasy/grupy. Uczniowie 

z  poszczególnych klas/grup nie mogą się mieszać. 

4. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie 

(konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz 

informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli. 

5. W przypadku nieobecności pracownika, Dyrektor Szkoły wyznacza odpowiedzialną osobę. 

W razie niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, 

zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na 

plac zabaw w danym dniu Dyrektor Szkoły powiadamia wszystkich nauczycieli klas/grup. 

6. Zabrania się wychodzenia z uczniami na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób. 

7. Przed wejściem uczniów na plac zabaw nauczyciel powinien: 

 sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw 

zostały zdezynfekowane w tym dniu, 

 upewnić się, czy klasa/grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw 

znajduje się już w budynku szkolnym. Grupy/klasy wychodzące na plac nie 

mogą kontaktować się ze sobą, 
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 przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, 

 polecić uczniom, by ustawili się jedno za drugim, bez tworzenia par 

i  trzymania się za ręce, 

 w czasie przemieszczania się klasy/grupy kontrolować zachowanie uczniów. 

8. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela. 

9. Po powrocie z placu zabaw uczniowie zdejmują wierzchnie okrycia, zmieniają obuwie 

i  udają się do łazienki w celu skorzystania z toalety i dezynfekcji rąk. Dopiero 

po  wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali lekcyjnej/świetlicy.  

  
Opracowały: p. Zdzisława Kamińska, p. Małgorzata Górska 

 

Rozdział VII 

Obszar: biblioteka szkolna 

1. Bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust,  

oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.  

2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, 

minimum 1,5 m).  

3. Czytelnia jest wyłączona z użytkowania przez uczniów. 

4. Uczniowie nie mają dostępu do regałów z książkami. Książki podaje bibliotekarz. 

5. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat 

i  rękawice bibliotekarza. 

6.  W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu nosa 

i  ust. 

7. Pozostali czytelnicy czekają na zewnątrz  zachowując zalecany dystans (min 2m). 

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  I REALIZACJA WYPOŻYCZEŃ 

8. Okres kwarantanny  zwracanej książki wynosi 72 godziny  

9. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne- książki i podręczniki. 

10. Zwracane książki i podręczniki  są składane w wyznaczonym w bibliotece miejscu. 

Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania. W  dalszym 

ciągu przy kontakcie z egzemplarzami  stosuje się  rękawiczki.  

11. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się  preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu.  

12. Zwrotu wypożyczonych książek można dokonać jednocześnie ze zwrotem podręczników- 

we wskazanym przez bibliotekarza terminie. 

13. Wypożyczenia będą realizowane jedynie w godzinach konsultacji nauczyciela 

bibliotekarza, z zachowaniem wytycznych bezpieczeństwa dotyczących zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

14. Uczniowie klas 1-7 mogą dokonać zwrotu książek niebędących podręcznikami 

w  nowym roku szkolnym. 

  
Opracowała: p. Marta Kaliszuk 
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Rozdział VIII 

Obszar: bezpieczeństwo podczas egzaminu zewnętrznego 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną). 

2. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub  izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w  warunkach domowych. 

3. Podczas egzaminu w szkole przebywają wyłącznie: 

a) zdający; 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 

dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu); 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości 

i  dezynfekcję. 

3. Uczniowie wchodzą na egzamin wejściem głównym w pierwszym i drugim dniu 

egzaminu i pod opieką nauczycieli dyżurujących kierują się bezpośrednio do sal 

egzaminacyjnych. 

4. Uczniowie są wpuszczani do budynku i na egzamin pojedynczo, przy zachowaniu 

wymaganej odległości (1,5 – 2 metry). Czekając na wejście do szkoły lub do sali 

egzaminacyjnej, zdający mają zakryte usta i nos.  

5. Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej znajduje się płyn 

dezynfekujący. 

6. Uczniowie, wchodząc na egzamin, dezynfekują ręce płynem. 

7. Wchodząc do szkoły, uczniowie pozostawiają rzeczy osobiste (np. telefony komórkowe) 

w  oznaczonych kopertach przechowywanych podczas egzaminu w sekretariacie 

szkoły. 

8. Osoby (uczniowie i pracownicy) znajdujące się na terenie szkoły zakrywają usta i nos 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Maseczki / przyłbice mogą być zdjęte przez 

ucznia po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. 

10.  Zdający ma obowiązek ponownego zasłonięcia ust i nosa, gdy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 

b) wychodzi do toalety; 

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

11. Stoliki w salach egzaminacyjnych ustawione są w odległości co najmniej 1,5 metra. 

12. Uczniowie korzystający z przyborów zapewnianych przez szkołę (długopisy / linijki) 

nie   oddają ich po skończonej pracy, zabierają ze sobą. 

13. Przed i po każdym egzaminie pracownicy obsługi dezynfekują ławki, krzesełka 

oraz  wykorzystywany sprzęt w salach egzaminacyjnych. 

14. Jeżeli w trakcie egzaminu zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia 

niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia 

mu  odizolowanie w  odrębnym, specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu. 

15. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji jego rodziców / 

prawnych opiekunów. Taką informację przekazuje również do powiatowej sanitarno-

epidemiologicznej. 
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16. W pierwszym i drugim dniu egzaminu uczniowie zdający w salach lekcyjnych wychodzą 

z  egzaminu wejściem przy sali nr 20. Po wejściu do budynku kierują się bezpośrednio 

do  sali, w  której zdają egzamin z zachowaniem dystansu odległości od siebie 1,5 m. 

17. Na egzamin z języka obcego uczniowie zdający w salach nr 12, 13, 16 i 17 wchodzą 

wejściem przy sali gimnastycznej, uczniowie zdający w salach nr 18, 19 i 20 wchodzą 

wejściem przy sali nr 20. 

18. Zasada zachowania wymaganego dystansu obowiązuje w trakcie losowania numerków 

stolików i zajmowania (opuszczania) miejsc przez uczniów. 

19. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu pracownicy obsługi dezynfekują ławki 

i  krzesełka znajdujące się w salach egzaminacyjnych. 

 
Opracowały: p. Iwona Będkowska, p. Marta Kaliszuk  

Rozdział IX 

Obszar: szatnia szkolna 

1. Rodzice / prawni opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko (kl.1-3) powinni 

być zabezpieczeni w maseczkę i rękawiczki jednorazowe.     

2. Rodzic / opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko ma zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych rodziców i ich dzieci 

wynoszący min. 2 m. 

3. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku, 

przy wejściu lub wyjściu z placówki.  

4. Rodzice /opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi do szatni i budynku szkoły   

w  przypadku niezbędnej konieczności - przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m.in osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub  dezynfekcja rąk, dystans społeczny). 

5. Rodzice wchodzący z dzieckiem do budynku szkoły spełniają warunek: 1 opiekun na 1 

dziecko. 

6. Po wejściu do szatni uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

7. Pracownik obsługi kieruje ruchem w szatni szkolnej nie pozwalając na tworzenie 

się  zatorów. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują dystans społeczny 2 

m.  

8. Uczniowie są wpuszczani do szatni pojedynczo. 

9. Jednorazowo w boksie szkolnym może przebywać jeden uczeń. 

10. Uczeń po sprawnym przebraniu wchodzi na teren szkoły udając się bezpośrednio 

w   kierunku sali lekcyjnej lub świetlicy szkolnej. 

11. W miarę możliwości w szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak. 

 
Opracowały:  p. Beata Putowska, p. Magdalena Kurleto 

 

Rozdział X 

Obszar:  boisko szkolne 

1. Z boiska sportowego można  korzystać wyłącznie w celu odbycia lekcji wychowania 

fizycznego i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela. 

2. Dopuszczalna liczba uczestników korzystających z boiska wynosi 6 osób, w przypadku 

grup zorganizowanych  7 osób (sześciu uczniów + nauczyciel ). 

3. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem i trwają 45 minut. 



10 
 

4. Przed zajęciami i po zajęciach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk: środki dezynfekujące 

udostępnione są przez szkołę we wskazanym miejscu przez nauczyciela.  

5. Uczestnicy zajęć są w maseczkach do momentu wejścia na boisko, w czasie zajęć 

maseczki są nieobowiązkowe. 

6. Od uczestników wymaga się stosowania dystansu społecznego – 2m.  

7. Dystans należy zachować podczas zajęć – uczniowie zajmują na boisku pozycje 

wskazane przez nauczyciela. 

8. Podczas dojścia jak i zejścia z boiska należy zachować dystans społeczny tj. – 2m. 

9. Przed rozpoczynającymi zajęciami jak również po ich zakończeniu zabrania się 

gromadzenia w grupie. 

10. Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu sportowego –piłka, skakanka, hula –hop itp. 

11. Nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie i po zakończeniu  obowiązują takie same  

zasady jak pozostałych uczestników.  

12. Po zajęciach odbywa się  dezynfekcja obiektu sportowego (sprzęt, infrastruktura obiektu). 

13. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami przed 

rozpoczęciem zajęć, stosowania ich, a także wykonywania poleceń nauczyciela. 

 
Opracowali: p. Agnieszka  Garbaciak, p. Jarosław Garbaciak 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


