
 

PROCEDURA 

PRACY SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5                                                                                  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NYSIE 

 

opracowana na podstawie wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -

art. 68 ust. 1 pkt 6  

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.                                         

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty              

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. 2020, poz. 1389)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

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

poz. 1394) 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r.                       

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 

I. ORGANIZACJA OPIEKI:  

 

● Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Wyjątek stanowią uczniowie z chorobami alergicznymi                                

( rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego). 



● Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

● Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

● Opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy muszą 

wejść do szkoły. Pamiętają o: 

- dystansie między opiekunami, opiekunem i dzieckiem, opiekunem i pracownikiem 

szkoły zgodnie z zaleceniami. 

- przestrzeganiu przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli 

( stosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

● Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do podania wychowawcom aktualnych 

numerów telefonów. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonu ze szkoły, a jeśli 

jest to w danym momencie niemożliwe o jak najszybsze oddzwonienie do szkoły. 

● Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,                            

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności( min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe).  

● Nauczyciele/ pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.  

● Opiekunowie/nauczyciele regularnie przypominaj dzieciom/uczniom o podstawowych 

zasadach higieny. Podkreślają, że powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć 

ręce wodą z mydłem. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. Uczniowie pozdrawiają się bezkontaktowo ( bez podawania ręki, 

uścisków i całowania w policzek). 

● Personel pomocniczy, administracyjny, sprzątający oraz kuchenny powinien 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

● Uczniowie nie gromadzą  się przed lekcjami, a po ich zakończeniu w danym dniu 

bezzwłocznie opuszczają teren szkoły. 

● Uczniowie przed lekcjami, podczas przerw i po lekcjach ( w częściach wspólnych: 

korytarze, toalety, szatnia, szatnie w-f)  zakładają i noszą maseczki lub przyłbice                                 

i zachowują bezpieczny dystans. Pamiętają o częstej dezynfekcji i myciu rąk. 

● Uczniowie klas IV i V rozpoczynają zajęcia o godz. 8.50, pozostałe klasy o 8.00. 

● Zaleca się, aby uczniowie przychodzili do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed 

początkiem swoich lekcji, z wyjątkiem uczniów, którzy są zapisani do świetlicy. 



 

● Uczniowie klas IV wchodzą i wychodzą  do szkoły, ze szkoły  wejściem ewakuacyjnym 

od strony UM i mają wszystkie lekcje w wyznaczonych dla klasy salach na parterze 

budynku ( wyjątek stanowią zajęcia z informatyki, które odbywają się na I piętrze). Szafki 

uczniów znajdują się na korytarzu obok sal. 

● Uczniowie klas pozostały wchodzą i wychodzą: 

- V- VI – wejście od boiska, 

- VII – wejście od parkingu, 

- VIII – wejście od  ul. Chodowieckiego. 

● Uczniowie klas V-VIII korzystają z szatni w piwnicy szkoły. W szatni uczniowie 

przebywają w maseczkach, nie gromadzą  się i zachowują dystans. 

● Uczniowie wszystkich klas rozpoczynający zajęcia w danym dniu lekcjami w-f 

wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym przy sali gimnastycznej. 

● Uczniowie klas V – VIII  mają zajęcia przede wszystkim na I i II piętrze.  

● Uczniowie ustawiają się przed klasą   w bezpiecznej odległości. Po wejściu do klasy 

zajmują stałe miejsce w klasie i wówczas mogą ściągnąć maseczki lub przyłbice.  

● Przed wejściem do pracowni komputerowych uczniowie dezynfekują ręce. 

● Podczas lekcji uczniowie mogą pracować  bez maseczek, powinni je zakładać  tylko 

podczas pracy w grupie,  gdy podchodzą do tablicy oraz gdy podchodzi do nich 

nauczyciel. 

● Uczeń w trakcie zajęć nie podchodzi do nauczyciela, a problem zgłasza poprzez 

podniesienie ręki. 

● Nauczyciel wspomagający/ asystent dziecka pracuje z danym uczniem . Zajmują 

ostatnie miejsca w klasie. Siedzi obok dziecka w dodatkowej ławce w przyłbicy lub 

maseczce , posiada  środek dezynfekcyjny, którym dezynfekuje ręce oraz przybory swoje 

i dziecka. 

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej może przemieszczać się po klasie przy 

zachowaniu środków ostrożności. 

● W sali, w której przebywa klasa usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie  dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe 

( piłki, skakanki, obręcze itp.) są one dokładnie czyszczone i dezynfekowane.  

● Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

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



wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą. Nauczyciel nie może dać przyborów 

uczniowi. 

● Podczas lekcji można stosować przybory do pisania na tablicach, z zastrzeżeniem, że 

nauczyciel wskazuje uczniowi tylko te pisaki, kredy, których nie używali inni uczniowie 

albo nauczyciel. 

● Dzieci przynoszą do szkoły własne posiłki i napoje, którymi nie mogą  się dzielić                             

z kolegami. 

● Uczeń nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek     ( wyjątek uczniowie z orzeczeniem).  

● Zajęcia prowadzone są w blokach przedmiotowych, po każdym bloku sala jest 

dezynfekowana. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,                             

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

● Uczniowie na przerwę wychodzą pojedynczo, w maseczce, w bezpiecznej odległości, 

poruszają się na piętrze, na którym mają zajęcia lub na świeżym powietrzu. 

● Uczniowie korzystają podczas przerw z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.  

● Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw. 

● W toaletach nie należy się gromadzić oraz należy przestrzegać zasad związanych                            

z higieną zgodnie z instrukcjami. 

● Uczniowie i pracownicy szkoły zużyte maseczki wyrzucają do oznaczonych 

pojemników. 

● Rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

● Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je                       

w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób                        

i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły.  

● Wszelkie zajęcia poza terenem szkoły będą się odbywać zgodnie z zaleceniami MEN , 

MZ i GIS.  

●Zajęcia dodatkowe odbywają się wg ustalonego harmonogramu i odgórnych 

wytycznych. 

 



 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, ZAJĘĆ 

INDYWIDUALNYCH, WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH: 

● W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz 

zajęcia wynikające z potrzeb psychologiczno-pedagogicznych. 

● Podczas zajęć, w których uczestniczą uczniowie z różnych klas, należy zwracać 

szczególną uwagę na zachowanie dystansu pomiędzy uczniami (min. 1,5 m). 

● Podczas zajęć indywidualnych (rewalidacja indywidualna, logopedia, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapia) należy 

zwracać szczególną uwagę na odpowiedni dobór form i metod pracy z uczniem, 

umożliwiający pracę z zachowaniem dystansu społecznego. 

Nauczyciele wypożyczają  gry dla konkretnego ucznia, a następnie oddają je do pokoju, 

gdzie dopiero po upływie co najmniej dwóch dni może je wypożyczyć inny nauczyciel  

● Nauczanie indywidualne organizuje się zgodnie z zaleceniami lekarza i wskazaniami 

zawartymi w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.                           

●  W okresie zagrożenia związanego z koronawirusem zawiesza się organizację imprez 

ogólnoszkolnych oraz środowiskowych. 

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ                                    

I POWIERZCHNI:  

 

● Przed wejściem do budynku szkoły umożliwione jest skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieszona jest informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły.  

● Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu  oraz zakrywają usta i nos.  

● Należy regularnie myć ręce z wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do szkoły i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 

z toalety.  

● Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów                               

na salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury i wyłączników.  

● Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do 



wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

● Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej.  

● W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach do dezynfekcji rąk – instrukcje.  

● Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                                    

U PERSONELU:  

 

● Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Wyjątek stanowią pracownicy     

z chorobami alergicznymi ( zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 

lekarskiego). 

● Zostaje wyznaczone i przygotowane ( m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

V.  KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

OBIEKTU SPORTOWEGO ORAZ ZASADY ORGANIZACJI LEKCJI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

● Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zasada dystansu społecznego. 

● Przed wejściem na obiekt sportowy oraz po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego 

obowiązkowe jest odkażenie rąk płynem do dezynfekcji. 

●Uczniowie rozpoczynający zajęcia wychowania fizycznego o godz. 8:00 wchodzą do 

szkoły wejściem bocznym od strony sali gimnastycznej. 

● Na obiekcie sportowym mogą przebywać tylko uczniowie, którzy w danej chwili mają 

zajęcia wychowania fizycznego.  

● Na obiekt sportowy uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję, po czym kierują się do 

wyznaczonej przez nauczyciela szatni. 

● Po wyjściu z szatni uczniowie ustawiają się we wskazanym przez nauczyciela miejscu, 

po czym wraz z nim przemieszczają się do miejsca, gdzie będą prowadzone zajęcia.  



● Jeśli na sali gimnastycznej przebywają dwie grupy ćwiczebne, każda z grup korzysta  

z innego wejścia wskazanego przez nauczyciela. Po zakończeniu zajęć opuszcza salę 

gimnastyczną tymi samymi drzwiami.  

● W czasie zajęć łączonych z wychowania fizycznego podczas przerwy śródlekcyjnej 

uczniowie pozostają w miejscu zajęć pod opieką nauczyciela. Pojedyncze wyjścia, np. do 

toalety, uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi. Szatnie w tym czasie będą 

zamknięte.  

● Szatnie oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą systematycznie 

wietrzone.  

● Szatnie, sale gimnastyczne oraz przybory i przyrządy do ćwiczeń wykorzystywane 

podczas zajęć będą regularnie czyszczone i dezynfekowane. 

● W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

● Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego ograniczone będą ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

● Zajęcia na basenie odbywać się będą zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem 

pływalni. Po zapoznaniu się z wytycznymi pływalni zostanie opracowany załącznik do 

ww. procedury. 

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających 

dziecko do szkoły w czasie pandemii: 

 

RODZICU:  

● Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi lub wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

● Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze  szkoły 

oraz pobytu w szkole.  

● Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

● 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.  

● Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek.   



● 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. 

● Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

● Pamiętaj i zadbaj o to, by dziecko miał zawsze w plecaku podręczniki i potrzebne 

przybory oraz drugie śniadanie. 

  


