
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BRZEŹNICY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy w okresie pandemii COVID-19 i dotyczy 

wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców  i dzieci do niej uczęszczających. 

2. Procedury bezpieczeństwa opracowano na podstawie Wytycznych epidemicznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020 r.  

3. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19, 

4. Procedury określają działania, które mają za zadanie zminimalizowanie zakażenia, ale 

mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% 

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na 

przyprowadzenie dziecka do szkoły w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

zobowiązany jest do podpisania załącznika nr 1. Rodzice posyłający uczniów na 

konsultacje zobowiązani są do podpisania załącznika nr 2.   

 
§ 2 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  

w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków  

do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 

COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji  

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić/posłać do 

szkoły w czasie pandemii. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (przyłbice/maseczki, rękawiczki, 

oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Dopilnowuje, aby przy wejściach do szkoły umieszczono dozowniki z płynem  

do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła 

antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych  

i dzieci, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

9. Zapewnia sprzęt oraz środki niezbędne do dezynfekcji, a także monitoruje codzienne 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, 

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

w salach lekcyjnych). 

 

 



 

§ 3 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z Wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020r. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji pod kątem podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia telefonicznie o tym fakcie 

dyrektora szkoły. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły/w trakcie pracy często myją ręce 

i odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

5. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełni dyżur 1 nauczyciel świadczący  

tylko działania opiekuńczo – wychowawcze, pozostali kontynuują edukację zdalną  

z domu. 

6. Nauczyciele pełniący dyżur w szkole: 

a) organizują działania opiekuńczo wychowawcze, 

b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 

dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez 

lęku, 

c) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, 

d) przypominają i dają przykład, zwracając uwagę, aby dzieci często i regularnie myły 

ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 

świeżego powietrza. 

7. Personel obsługowy: 

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

jak np. pluszowe zabawki, dywany, 

b) wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, 

c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

d) dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie. 

e)  czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie 

zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID19. 

 

 

§ 4 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i podpisują  

informacje zawarte w załączniku nr 1 (dotyczy uczniów klas 1 – 3)  i załączniku nr 2 

(dotyczy uczniów korzystających z konsultacji).   

2. Uczniowie klas 1 – 3 do szkoły mają być przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby 

zdrowe. 

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

ucznia do szkoły/ uczęszczać na konsultację.  

4. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, beż żadnych symptomów 

sugerujących chorobę zakaźną. 



5. Dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi (gorączka, kaszel, katar, biegunka, 

wymioty) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od wychowawcy ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później nić 60 minut od 

otrzymania wiadomości.  

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i rodziców wynoszący 2 metry. 

7. Dystans społeczny wynoszący 2 m obowiązuje również uczniów uczęszczających na 

konsultację.  

8. Rodzice mogą wchodzić do szkoły z dziećmi z zachowaniem zasady – jeden rodzin  

z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Należy 

rygorystycznie przestrzegać środkówa. ostrożności, m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe). 

9. Uczeń do szkoły przyprowadzany jest/przychodzi w maseczce.  

10. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Uczeń do szkoły 

przynosi własny zestaw podręczników i przyborów.  

11. Po przybyciu do szkoły uczeń będzie miał mierzoną temperaturę.  

12. Jeżeli temperatura będzie prawidłowa, uczeń dezynfekuje dłonie i udaje się do 

wyznaczonej sali. Wszystkie swoje rzeczy (tornister, odzież wierzchnią) zabiera ze sobą 

do sali. Nie obowiązuje zmiana obuwia. 

13. Rodzic zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi 

informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

14. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego 

dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 

§ 5 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 

 I KONSULTACJI. 

 

1. Uczniowie będą przebywać w grupie do 12 osób w wyznaczonej w miarę możliwości 

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

niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna 

2. Sala wietrzona jest 1 raz na godzinę i według potrzeb.  

3. W sali zajęć przyjmuje się zasadę 1 ławka – 1 uczeń. Odległości między uczniami 

min.1,5 metra. 

4. Uczeń może używać tylko własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

5. Nie będzie typowej przerwy na korytarzach. Przerwy uczniowie będą spędzali w salach 

lekcyjnych pod opieką nauczyciela. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy 

nie rzadziej niż po 45 minutach.  

6. W miarę możliwości do jednej grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.  

7. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu grup i dystansu pomiędzy nimi.  

8. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców.  

9. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.  

10. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane mogą być w godzinach od  

8.00 do 15.00 

 

 



 

 

 

 

§ 6 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI. 

 

1. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni przy 

użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu. 

2. Z sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można umyć lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (skakanki, piłki itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.  

3. W sali gimnastycznej może przebywać tylko 1 grupa uczniów,  po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.  

4. Wszyscy pracownicy i uczniowie mają często myć ręce przy użyciu mydła 

antybakteryjnego.  

5. W pomieszczeniach wywieszone są plakaty z instrukcją prawidłowego mycia i 

dezynfekcji rąk.  

6. Pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice, rękawiczki) 

7. Codziennie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamek, blatów 

stolików, wyłączników). Średnio co 2 godziny. 

8. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

9. Prowadzi się codzienny monitoring dezynfekcji.  

 

 

§ 7 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. W przypadku podejrzenia u dziecka objawów choroby, które pojawią się w trakcie 

pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, dziecko zostanie poddane izolacji  

w wyznaczonej do tego sali, pod opieką pracownika, do czasu odbioru dziecka przez 

upoważnioną osobę.  

2. O zaistniałej sytuacji natychmiast powiadamia się dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych. Rodzic bez zbędnej 

zwłoki odbiera dziecko ze szkoły.  

4. Dyrektor w razie złego stanu dziecka i braku odpowiedzi ze strony rodzica/prawnego 

opiekuna dzwoni na 999 lub 112. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje rodziców pozostałych dzieci.  

6. Pomieszczenie, w którym przebywało dziecko potencjalnie zarażone zostaje poddane 

dezynfekcji.  

7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączka): 

a) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia: izolatorium. 

b) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze 

kroki bezpieczeństwa. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie  

z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

 



 

 

 

§ 8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na teren szkoły nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz. 

2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

 

.......................................       .................................. 

(Pieczęć pracodawcy)               (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU UCZNIA KLASY……….  

W ZAJĘCIACH  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. J. KOCHANOWSKIEGO W BRZEŹNICY 

 OD DNIA 25.05.2020r. 

 

Deklaruję  uczęszczanie  córki/ syna 

………………………………………………………………………, ucznia klasy ………… 

(nazwisko i imię dziecka) 

na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w SP w Brzeźnicy od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 

2020r.  Zajęcia będą odbywały się w grupach 12 osobowych. 
 

1. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych   

w godzinach: ………………………..…………………………     

              

            

       ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

2. Oświadczenie/zgoda  

 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci 

.....................................................................................(imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie 

przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej.  

Równocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka/dzieci termometrem 

bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki z chwilą przyprowadzenia dziecka 

do placówki.  

                                                                                          
       ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

3. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

         
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli kontynuowania edukacji 

szkolnej w roku szkolnym 2019/2020. Administratorem danych jest dyrektor szkoły. Mam świadomość przysługującego mi 

prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. 
        ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

Informacja dla rodzica 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne 

informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

4. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych 

i lekarza. 

5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki  

na powitanie. 



 

Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU UCZNIA KLASY……….….  

W KONSULTACJACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. J. KOCHANOWSKIEGO W BRZEŹNICY OD DNIA  25.05.2020r./01.06.2020r. 

Deklaruję  uczęszczanie  córki/ syna 

………………………………………………………………………, ucznia klasy ………… 

(nazwisko i imię dziecka) 

na konsultacje w SP w Brzeźnicy od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020r.  Zajęcia będą 

odbywały się w grupach 12 osobowych. 
 
 

OŚWIADCZENIE/ZGODA 

 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci 

.....................................................................................(imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie 

przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej.  

Równocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka/dzieci termometrem 

bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki z chwilą przybycia dziecka  

do placówki.  

                                                                                          
                                                                       ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

        ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli kontynuowania edukacji 

szkolnej w roku szkolnym 2019/2020. Administratorem danych jest dyrektor szkoły. Mam świadomość przysługującego mi 

prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. 

       ……………………….............................. 

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Informacja dla rodzica 
1. Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

2. Do szkoły przysyłaj wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

3. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych 

i lekarza. 

4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Do szkoły uczeń zabiera 

ze sobą własny zestaw podręczników i przyborów.  

5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki  

na powitanie. 

6. Wytłumacz i przypominaj o konieczności zachowania dystansu społecznego min.2 metrów. 



 


