
PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W GNIEWIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

od 01.09.2020 r. 

 

§ 1 

Organizacja zajęć w szkole i placówce: 

 

1. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają 

na kwarantannie 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. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą bezzwłocznie skorzystać z płynu do 

dezynfekcji rąk – przy wejściu widnieje instrukcja prawidłowej dezynfekcji oraz apel o jej 

stosowanie. W przypadku osoby ze stwierdzoną alergią lub wrażliwością na takie środki zaleca się 

o bezzwłoczne umycie rąk wodą z mydłem antybakteryjnym lub poruszaniem się po terenie szkoły 

w rękawiczkach. 

4.  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

Poprzez część wspólną Szkoła rozumie dolny przedsionek korytarza. Nie zaleca się zaprowadzania 

dzieci przez rodziców do klas. 

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). 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć 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. 



6. Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. 

Droga telefoniczna (numery telefonu posiada zarówno wychowawca klasy jak i pracownik 

sekretariatu) oraz e – dziennik. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. 

Pomiar temperatur wykonywany jest w przypadku podejrzenia przez pracowników/ nauczycieli 

szkoły infekcji dróg oddechowych lub niepokojących objawów chorobowych (gorączka, kaszel, 

duszności) u dziecka. 

Temperatura mierzona jest natomiast codziennie przed przyjściem do pracy wszystkim 

pracownikom szkoły – zarówno obsłudze, administracji jak i nauczycielom. 

 Temperatura 38 st. i wyżej stanowi już potencjalne zagrożenie. W takim przypadku uczeń zostaje 

odesłany do izolatki (gabinet pielęgniarki), w której czeka na przyjazd rodziców, natomiast 

pracownik nie zostaje dopuszczony do pracy. 

8. Rekomenduje 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. 

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewie zastosowany zostanie system zmianowy dla klas 1 – 6. 

Ponadto klasy 1- 3 mają ustalane przerwy indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia a 

ich lekcje odbywają się w stałych salach. 

Uczniowie posadzeni na miejscu nie zmieniają kolegi/ koleżanki z ławki – mają przypisane stałe 

miejsce i parę. 

9. 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. 

10. Z sal lekcyjnych zostały usunięte lub odpowiednio zabezpieczone przedmioty i sprzęty 

znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

11. 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. 

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaje myta detergentem lub 

zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 



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

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

17. Szkoła zapewnia dzieciom dostęp do szatni umieszczonych w poszczególnych klasach, co 

uniemożliwia stykanie się ze sobą różnych grup oraz zmniejsza ich liczebność do obrębu jednej 

klasy. 

18. Przy wejściu do poszczególnych klas zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk, który ma 

być stosowany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć. 

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 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. 

20. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

21. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniające odpowiednie 

zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych – są powszechnie znane przez nauczycieli 

prowadzących poprzez szkolenie odbywające się na radzie pedagogicznej oraz ogólny dostęp do 

procedur. 

22. Biblioteka szkolna będzie otwarta w ogólnodostępnych i ustalonych wcześniej godzinach. 

Przyjmując zasadę – nie więcej niż 2 dzieci w pomieszczeniu, zachowujących odpowiedni dystans 



społeczny. Książki wypożyczane przez dzieci przed ponownym wypożyczeniem muszą spełnić 

okres 2 dni kwarantanny. 

23. Gabinet pielęgniarki czynny jest codziennie od godziny 8 do 12 z wyjątkiem środy. Zaleca się 

aby uczniowie wymagający porady wchodzili pojedynczo, natomiast czekający w kolejce 

zachowywali odpowiednie odległości pomiędzy sobą min. 1,5 m. 

Zaleca się dezynfekcje powierzchni dotykowych – poręcze, klamki, powierzchnie płaskie. 

24. Należy zapewnić uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. 

Woda z dystrybutora dostępna jest na potrzeby uczniów na stołówce szkolnej. 

25. Rodzic posyłając dziecko do Szkoły powinien kierować się poniższymi zasadami i wpajać je 

dziecku: 

 

1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu 

2. Często myj ręce 

3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa 

4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie 

5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela 

6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych 

7. Spożywaj swoje jedzenie i picie 

8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw 

9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o 

tym nauczyciela 

10.  Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem głównym do Szkoły umieszczone zostały numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły widnieje informacja o obowiązku dezynfekcji rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą 

bezzwłocznie skorzystać z płynu do dezynfekcji. W przypadku osoby ze stwierdzoną alergią lub 

wrażliwością na takie środki zaleca się o bezzwłoczne umycie rąk wodą z mydłem antybakteryjnym 

lub poruszaniem się po terenie szkoły w rękawiczkach. 



3. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie przy przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

4. Szkoła wprowadziła od maja i stosuje do tej pory, monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

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

klawiatur, włączników. 

5. 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

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

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Maseczki obowiązują każdą osobę poruszającą się po obiekcie szkoły na częściach wspólnych 

(dzieci, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji). 

 Nauczyciele zobowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic podczas poruszania się po 

częściach wspólnych obiektu – na korytarzu, podczas przerw. Zaleca się również aby podczas 

bezpośredniego kontaktu z uczniem (rozdawanie kart pracy, sprawdzianów, kartkówek) posiadali 

rękawiczki jednorazowe. 

Pracownicy obsługi w przypadkach bezpośredniego kontaktu z dziećmi zobowiązani są do 

zakładania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk (np. kucharki podczas 

wydawania posiłków, sprzątaczki odprowadzające dzieci na autobus (w przestrzeni zamkniętej) czy 

sprzątaczki podczas przerw). W trakcie wykonywania codziennych prac porządkowych nie mają 

takiego obowiązku. 

Pracownicy administracji w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z dziećmi (księgowa, 

kadrowa) nie mają obowiązku zakładania maseczek ochronnych oraz rękawiczek podczas 

wykonywania pracy – zaleca się wyłącznie zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m. od 

interesantów. Maseczki obowiązują natomiast podczas poruszania się po częściach wspólnych 

obiektu w czasie przerw. 



Sekretarz Szkoły zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zachowania dystansu 

społecznego oraz obsługiwania interesantów pojedynczo. 

Maseczki jednorazowe oraz rękawiczki muszą być wyrzucane do specjalnie oznaczonych koszy na 

śmieci ,,artykuły higieniczne”. 

§ 3 

Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole 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 stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m., a jeśli to 

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice, rękawiczki, czepki, 

fartuchy. 

- 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. 

Posiłki wydawane są na dwóch przerwach o godzinie 10 35 – 10 50 oraz 11 35 – 11 50. Kucharki 

wydające posiłki zabezpieczone są w jednorazowe rękawiczki oraz maseczki lub przyłbice. 

Blaty stołów i poręcze krzeseł będą dezynfekowane pomiędzy poszczególnymi grupami dzieci 

spożywającymi posiłek. 

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

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

4. Zaleca się usuniecie dodatków (sztućce) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez 

obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez 

osobę do tego wyznaczoną. 

 

 

 

 



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. 

Pracownicy Szkoły powyżej 60 roku życia pełnią obowiązki na własną odpowiedzialność stosując 

się do powyższych zaleceń i procedur, szczególnie dbając o bezpieczeństwo swoje, wychowanków 

oraz innych pracowników Szkoły. 

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewie w grupie podwyższonego ryzyka znajduje się dwóch 

nauczycieli – nauczyciel chemii i biologii oraz świetlicy. 

1. 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. 

2. 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). 

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* 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 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. 

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


- Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do 

szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 

Za organizację dowozu dzieci do Szkoły odpowiada firma Inwest – Kom.   

- Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

Zajęcia na basenie 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

