
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ w PILCHOWIE                                                                               

w czasie nauki stacjonarnej w klasach I-III 

Procedury zostały opracowane na podstawie „Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego”. 

 
Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. 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 (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa).                                                                                                                     

3. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły, 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). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Jeśli 
zajdzie konieczność wejścia do budynku osoby te nie mogą mieć objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i obowiązuje je stosowanie 
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

6. Komunikowanie się nauczyciel – rodzic/opiekun dziecka powinno odbywać się                 
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-dziennik, wiadomości na 
pocztę elektroniczną). 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 



zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

8. W trakcie przebywania w szkole należy ograniczyć do minimum kontaktowania się         
z pozostałymi klasami. 

9. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, 
uwzgledniający, m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

10. Uczniowie danej klasy przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

11. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

12. 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. 

13. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub 
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub 
uniemożliwić do nich dostęp. 

14. 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 powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

15. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt 
sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po 
każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

19. W czasie zajęć można organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. tereny zielone            
z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów takich jak 
np. zabawki, maskotki.   

21. Nauczyciele przed i po zajęciach sprawują nadzór nad uczniami w szatni zwracając 
uwagę na to aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innej sali dydaktycznej, 
które nie jest wykorzystywana do bieżącej nauki. Sale w których odbywają się zajęcia 



świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę) , w tym w szczególności 
przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

23. Z zasobów bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej                             
z  uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów zwróconych i przechowywanych w bibliotekach.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dopilnują , aby wszystkie osoby trzecie, w tym 
rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania.  

2. Nauczyciele dopilnują , aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem                               
w szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne są monitorowane poprzez prowadzoną 
ewidencję zawierającą informację kiedy ,o której godzinie i kto ją prowadził. 

4.  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. 

5. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-
postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

6. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 
w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

Podawanie i spożywanie posiłków 

1. Przy organizacji żywienia w szkole – spożywania posiłków na jadalni obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia 
odległość 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. 

2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach       

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami lub osobami spożywającymi 
posiłek  powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 
konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego             i 
higienicznego spożycia posiłku. 

4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. W czasie podawania, spożywania i dystrybucji posiłków należy stosować jednorazowe 
naczynia i sztućce. 

 

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
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