
        

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy 

z dnia 26 sierpnia 2020r 

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. o. 

Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy   

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 31grudnia 2002 z 

późniejszymi zmianami (12 sierpnia 2020 r) 

5. 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 z późniejszymi zmianami ( 12 sierpnia 2020r) 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie  czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7.  Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 

2020 r. 

I 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 – rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznać się i 

przestrzegać wskazówek i zasad dotyczących bezpiecznego powrotu do szkoły, 

udostępnionych na stronie internetowej szkoły: www.spkarwodrza.pl 

 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.  



 Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z  informacją o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły               

( przedsionek szkolny, korytarz przed szatnią), 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). 

  Ogranicza się przebywanie w szkole 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) i w wyznaczonych obszarach. 

 Stosuje się dostępne sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny itp.)  

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy na wypadek konieczności pomiaru temperatury u 

uczniów i pracowników szkoły.  

 W wypadku zaobserwowania (przez pracownika, nauczyciela), u ucznia objawów 

mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, zostanie on odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

– izolatorium,  zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

 W miarę możliwości, preferuje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia – 

stosowanie zasady jeden oddział w jednej sali lekcyjnej. 

 Na ternie szkoły bezwzględnie 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, a w razie potrzeby zakładanie  maseczek w 

częściach wspólnych (korytarze, szatnie itp.) 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostaną usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp.  

 Uczeń korzysta wyłącznie z  własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

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

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



 Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą korzystać  z boiska szkolnego, 

podwórka wokół szkoły w celu częstego przebywania na świeżym powietrzu. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Podczas korzystania z szatni, należy zachować bezpieczny dystans między uczniami (1,5 

m), korzystać ze środka dezynfekującego przed i po wyjściu ze szatni na teren szkoły.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, z zachowaniem zasad dotyczących 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk, dostępne w 

świetlicy szkolnej mogą być stosowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Świetlice 

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni na terenie szkoły ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych i obejmują w miarę możliwości uczniów jednego 

oddziału. 

 W szkole obowiązują Procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz ustalone godziny 

jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 

II Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń                                                     

i powierzchni 

 Przy wejściu głównym do szkoły  umieszczone zostały numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala      

i służb medycznych.  

  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 Na ternie szkoły należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili 

to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

  Monitoring codziennych prac porządkowych ma na celu kontrolę  i czuwanie nad 

utrzymywaniem w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

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

włączników itp. 

 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 nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



 W łazienkach wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki (kosze) do ich wyrzucania – 

traktować jak odpady zmieszane. 

 

III Gastronomia 
 

 Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a 

jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 Korzystanie z posiłków  odbywa się  w miejscu do tego przeznaczonym, zapewniającym 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 

Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne 

jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

 Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych, które po 

użyciu są odpowiednio segregowane. 

 Dania i produkty podawane są  przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

 Bezpłatny dowóz dzieci i młodzieży do i ze szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących 

w transporcie publicznym, obowiązuje stosowanie maseczek w trakcie dowozu do i ze 

szkoły przez uczniów, opiekunów dowożonej młodzieży, kierowców. 

 

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u  uczniów 

 Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić 

od lekarza, a w zależności od sytuacji, od rodziców, dyrektora  lub innych pracowników 

szkoły. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przeprowadza dochodzenie 

epidemiologiczne. 

 W przypadku podejrzenia zarażenia  u uczniów  w szkole należy bezwzględnie 

odizolować dziecko (izolatorium), poinformować rodziców, a w zależności od sytuacji  

lekarza, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Województwa 

Małopolskiego w Tarnowie: tel. (14) 621 70 97 lub 602 430 042; Pogotowie 

Ratunkowe: tel. 999 lub 112. 

 



 W przypadku podejrzenia zarażenia  u uczniów  w domu, rodzic bezwzględnie powinien 

poinformować o tym lekarza, który podejmuje decyzję o powrocie dziecka do szkoły 

lub kieruje na badania specjalistyczne. 

 

 

V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracowników szkoły 

 

 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. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar - izolatorium, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 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. 

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  

  Zaleca się ustalenie listy 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 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym.  

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i ustala krąg 

osób narażonych: osoby bliskiego kontaktu kierowane są na kwarantannę( 14 dni, 



możliwość pobrania wymazu) ,inne osoby z kontaktu objęte są nadzorem 

epidemiologicznym 

 

VI Organizacja pracy szkoły w strefie żółtej i czerwonej 

 

Na terenie szkoły dodatkowo można: 

 Ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 

wydzielonych. 

 Wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

 Wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w 

przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 

nauczycielski, korytarz). 

 Wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których bezwzględnie przyporządkowana zostanie 

jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą 

odbywają się w jednej sali). 

 Ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej). 

 Mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do 

szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 

37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 

sposobu odebrania dziecka ze szkoły, 

 Wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

 Zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły. 

 W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 Zastosować inne warianty funkcjonowania szkoły przez wprowadzenie kształcenia 

mieszanego – hybrydowego (strefa żółta), zdalnego (strefa czerwona). 



 Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego na 

podstawie pozytywnej opinii powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej i za zgodą 

organu prowadzącego szkołę, organizując kształcenie zdalne dla uczniów pozostających 

na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza 

sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o 

indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 Kształcenie mieszane może obejmować część klas np.: uczniowie klas VII i VIII uczą się 

zdalnie, a klas IV, V, VI tradycyjnie, w szkole – ze względu na mniejszą liczebność klas 

istnieją warunki zabezpieczenia właściwego dystansu między uczniami w salach i 

wspólnej przestrzeni szkolnej. 

 Na podstawie pozytywnej opinii powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz za 

zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów, 

zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może wydać pozytywną opinię do innej 

organizacji pracy szkoły w przypadku: 

- zakażenia SARS – CoV-2 w szkole 

- lokalnej sytuacji epidemiologicznej 

- kwarantanny któregoś z uczniów lub pracowników 

- opinii lekarza (choroby przewlekłe uczniów) 

- orzeczenia (indywidualne nauczanie uczniów) 

 

VII Postanowienia końcowe 
 

 Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r 

 Procedury obowiązują do czasu ich odwołania 

 Odwołuje się procedury bezpieczeństwa z dnia 21 maja 2020r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


