
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W GNIEWIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla 

uczniów I – III oraz konsultacji dla uczniów klas VIII  i zajęć specjalistycznych z uczniami 

posiadającymi orzeczenie w związku z występowaniem COVID - 19 

 

 

§ 1 

 

Procedury opracowano na podstawie dodatkowych wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020 r. dla dyrektorów i nauczycieli 

w związku z umożliwieniem opieki uczniom I – III i organizacją konsultacji na terenie szkoły. 

 

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Gniewie, opiekunom, rodzicom jak również pozostałym pracownikom 

pełniącym różnorakie funkcje. 

 

 § 2 

 

Organizacja opieki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewie: 

 

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowanej są ci sami opiekunowie/ nauczyciele. 

3. W grupie/ klasie może przebywać do 12 dzieci, chyba że organ prowadzący zwiększy liczbę – nie 

więcej niż o 2. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie dysponuje 16toma salami lekcyjnymi dla uczniów o różnej 

wielkości. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i 

każdego opiekuna/ nauczyciela. (Do przestrzeni tej nie wlicza się: kuchni, ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynków, łazienek, korytarzy). Nie należy również 

sumować powierzchni dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnie 

każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki – jeśli takie występują). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić 

lub dezynfekować. 



6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

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

czasie zajęć. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

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

8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych 

grup dzieci (np. różne godziny zabaw czy zajęć dla dzieci). 

9. Opiekunowie/ nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni wynoszący min. 1,5 m. 

10. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

W przypadku zajęć opiekuńczych szkoła nie jest zobowiązana do serwowania dzieciom obiadów. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z Szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

12. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Dzieci do Szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do Szkoły. 

15. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

16. Komunikacja rodziców z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja 

powinna być szybka,w środkach ochrony indywidualnej. 

Opiekunki/ Nauczycielki oraz dyrekcja Szkoły posiada numery kontaktowe do obojga rodziców/ 

opiekunów w celu szybkiego kontaktu w nagłym wypadku. 

17. Na stanie Szkoły niezbędny jest termometr bezdotykowy, min. jeden termometr na placówkę. 

18. Należy uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.  W 

przypadku odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury uczeń 

nie może uczestniczyć w zajęciach. W przypadku temperatury wyższej niż 37 st. C uczeń nie może 

zostać dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach. 

19. W przypadku przejawiania niepokojących objawów choroby należy odizolować je w odrębnym 



pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze Szkoły.  

20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Szkoły, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

21. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie w celu zachowania bezpieczeństwa dzieci jak i pracowników 

po każdorazowym skorzystaniu ze sprzętów umieszczonych na palcu zabaw zobowiązuje 

pracowników Szkoły do dezynfekcji urządzeń. 

22. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren Szkoły. 

23. Dzieci oraz Nauczyciele/ Opiekunowie zobowiązani są do ubierania maseczek na częściach 

wspólnych obiektu, czyli: korytarze, łazienki itp. Przychodząc do placówki również są zobowiązani 

do zasłaniania ust i nosa. 

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

1 ławka szkolna). 

25. 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. 

26. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

27. W czasie pracy szkoły drzwi wejściowe pozostają zamknięte. 

 

 § 3 

 

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas I – III obowiązujące od 25.05.2020 r. 

 

1. Na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zostają przyjęci uczniowie klas I – III, których 

rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w związku z wykonywaną pracą zawodową. 

2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze będą odbywały się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni wolnych oraz dni poświęconych testom ósmoklasisty. 

3. Rodzice/ opiekunowi przyprowadzają i odbierają dziecko o wyznaczonej godzinie. 

4. Szkoła nie zapewnia wyżywienia uczniom. 

5. Uczeń spożywa przyniesiony przez siebie posiłek przy swojej ławce w sali. 



6. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu z boiska szkolnego, przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

 

§ 4 

 

Zasady organizacji zajęć specjalistycznych obowiązujące od 20.05.2020 r. i konsultacji 

obowiązujących od 25.05.2020 r. dla uczniów klas VIII oraz od 01.06.2020 r. dla pozostałych 

chętnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie. 

 

1. Konsultacje dla uczniów i zajęcia specjalistyczne z uczniami posiadającymi orzeczenie będą 

odbywały się wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki w porozumieniu z 

nauczycielami.   

2. Harmonogram konsultacji i zajęć specjalistycznych przekazuje uczniom nauczyciel, który 

prowadzi konsultacje lub zajęcia. 

3. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w godzinach ustalonych przez nauczyciela w porozumieniu 

z rodzicem ucznia. 

4. Uczeń stawia się na konsultacje w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej przez nauczyciela 

terminie. 

5. Po wejściu do szkoły i zmierzeniu temperatury uczeń udaje się bezpośrednio do sali, w której 

odbywają się konsultacje lub zajęcia specjalistyczne. 

6. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz noszą maseczki na częściach wspólnych 

obiektu. 

7. Przybory, książki i materiały do konsultacji i zajęć specjalistycznych uczeń trzyma na ławce 

szkolnej lub w plecaku. 

      § 5 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieścić informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

Szkoły. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie zobowiązuje się do umieszczenia niezbędnych instrukcji oraz 

zaleceń dotyczących ochrony przed koronawirusem. 

2. Należy dopilnować aby Nauczyciele/ Opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali 

rękawiczki oraz zakrywali usta i nos na częściach wspólnych obiektu. 



3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 

toalety. 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w klasach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączników. 

Załączniki w postaci Kart kontrolnych. 

5. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie 

konieczności). 

7. Zaleca się wywieszanie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

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

8. Należy przeprowadzać bieżącą dezynfekcje toalet. 

 

  § 6 

 

Gastronomia 

 

1. Należy zapewnić korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci pod nadzorem opiekuna. 

2. Przy organizacji żywienia w Szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w 

miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, 

płyny dezynfekujące 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. 

Załączniki w postaci: Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy; Monitorowane 

punkty kontrolne w zakładzie; Mycie i dezynfekcja; Rejestr kontroli temperatur, Rejestr mycia i 

rozmrażania urządzeń chłodniczych lub mroźni. 



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

rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po 

każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

tem. Mimimum 60 st. lub je wyparzyć. 

 

  § 7 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły 

 

1. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

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

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem 

do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/ opiekuna 

odprowadza dziecko przed szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 

 

§ 8 

 

Celem procedury jest przygotowanie postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID – 19 w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Gniewie  

 

1. Pracownicy, obsługa i nauczyciele, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinna przychodzić do pracy, powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 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 dzieci, 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 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

Wszystkie wykonane czynności należy umieścić w Kartach Kontrolnych. 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

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 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.       

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

PROCEDURA PRZYCHODZENIA/ WYCHODZENIA I PORUSZANIA SIĘ PO 

CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA III 

SOBIESKIEGO W GNIEWIE DLA UCZNIÓW PLACÓWKI 

 

§ 9 

 

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przychodzącym, wychodzącym jak 

również poruszającym się po częściach wspólnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewie. 

 

1. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci do Szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z Szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do Szkoły. 

5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

6. Komunikacja rodziców z nauczycielem lub pracownikiem szkoły odbywa się drogą elektroniczną 

lub telefoniczną. W przypadku konieczności kontaktu osobistego komunikacja powinna być 

szybka,w środkach ochrony indywidualnej. 

Opiekunki/ Nauczycielki oraz dyrekcja Szkoły posiada numery kontaktowe do obojga rodziców/ 

opiekunów w celu szybkiego kontaktu w nagłym wypadku. 

7. Na stanie Szkoły niezbędny jest termometr bezdotykowy, min. jeden termometr na placówkę. 

8. Należy uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.  W przypadku 

odmowy zmierzenia temperatury ciała lub braku zgody na zmierzenie temperatury uczeń nie może 

uczestniczyć w zajęciach. W przypadku temperatury wyższej niż 37 st. C uczeń nie może zostać 

dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach. 

9. W przypadku przejawiania niepokojących objawów choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze 

Żłobka. 



10. Dzieci oraz Nauczyciele/ Opiekunowie zobowiązani są do ubierania maseczek na częściach 

wspólnych obiektu, czyli: korytarze, łazienki itp. Przychodząc do placówki również są zobowiązani 

do zasłaniania ust i nosa. 

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

12. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu z boiska szkolnego, przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

13. W czasie pracy szkoły drzwi wejściowe pozostają zamknięte. 

 


