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I. Zasady organizacji pracy w szkole 
 

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

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/opiekuna bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzic/opiekun może wejść                        
na teren szkoły do g. 7.40. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m. Rodzic/opiekun może 
wejść na teren szkoły wyłącznie w maseczce i odebrać dziecko ze świetlicy.  

3. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce. 
Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć 
na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie                                   
z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła.  

4. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, 
a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce), powinien też unikać 
dotykania oczu, nosa i ust rękoma.  

5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk i wpisania się                       
do księgi ewidencyjnej.  

6. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez maseczki nie może wejść na 
teren szkoły. Nie może też zbliżyć się do innych osób i otwierać drzwi do szkoły - grozi to koniecznością 
dezynfekcji całej przestrzeni wspólnej szkoły.  

7. Osoba z zewnątrz, z maseczką ochronną, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych, przebywa w wyznaczonym obszarze i zobowiązana jest do stosowania środków 
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wchodzi na teren szkoły, 
jeżeli uzyskała zgodę dyrektora na wejście.  

8. Osoba z maseczką ochronną nie wchodzi do szkoły, jeżeli nie uzyskała zgody na wejście – umawia się 
z dyrektorem na spotkanie telefonicznie lub mailowo.  

9. Przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem i dyrektor szkoły 
może go zgłosić do organów ścigania.  

10. Nauczyciele, pracownicy szkoły komunikują się z opiekunami ucznia telefonicznie, poprzez dziennik 
lub umawiają się na spotkanie indywidualne.  

11. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są wyposażeni w maseczkę ochronną. Zakładają ją 
przed wejściem do szkoły. Tylko podczas lekcji w szkole uczniowie i nauczyciele nie korzystają                         
z maseczek.  

12. Nauczyciel musi założyć maseczkę, jeśli podejdzie do ucznia podczas zajęć.  

13. Wyjścia poza teren szkoły mogą być organizowane wyłącznie dla grup klasowych.  

14. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad 
obowiązujących w przestrzeni społecznej.  

15. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami. Klasy 1-3 od strony boiska, a klasy 4-8 wejściem 
głównym od godz. 7.45. Uczniowie kl. 4-8 idą do klatki schodowej w prawą stronę. Wszyscy uczniowie 
wychodzą ze szkoły wejściem głównym. Uczniowie dojeżdżający z kl. 4-8, jeżeli są wcześniej w szkole, 
czekają do g. 7.45 w wyznaczonym   miejscu. 

16. Uczniowie korzystający ze świetlicy wchodzą do szkoły do godz. 7.40 wejściem głównym.  
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17. Od godziny 7.45 dla klas 1-3 otwarte będzie wejście od strony boiska (uczniowie ci nie będą 
wpuszczani na teren szkoły wejściem głównym).  
18. Wejście od strony boiska dla kl. 1-3 będzie zamykane o g. 8.00.  

19. Wszyscy uczniowie, którzy zaczynają lekcje później, wchodzą do szkoły wejściem głównym.  

20. Dzieci uczęszczające do świetlicy odbiera z klasy wychowawca świetlicy.  

21. Dzieci odbierane przez rodziców lub wracające do domu samodzielnie, do drzwi wyjściowych 
odprowadza wychowawca klasy lub nauczyciel współorganizujący nauczanie.  

22. Dzieci z kl. 1-3 uczęszczające na terapie i zajęcia dodatkowe czekają w świetlicy na nauczyciela.  

23. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.  

24. Uczniowie zajmują stałe miejsca w klasie – przydzielone przez wychowawcę.  

25. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, 
np. nie podajemy sobie ręki, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych kolegach.  

26. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków 
komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup.  

27. W łazience nie może przebywać jednocześnie więcej niż 4 uczniów.  

28. Wykonujemy polecenia nauczyciela.  

29. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć poddawane są 
regularnej dezynfekcji.  

30. Uczniowie posiadają 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.  

31. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany po każdym dniu zajęć,                
a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

32. Sale i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,                
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

33. Jeśli pogoda będzie ładna, uczniowie mogą spędzać przerwy na boisku szkolnym (według ustalonego 
harmonogramu).  

34. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, będą ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.  

35. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 
Dzieci niepełnosprawne nie mogą udostępniać swoich zabawek innym.  

36. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając                   
na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.  

37. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Świetlice będą wietrzone co godzinę. 
Uczniowie pod nadzorem opiekuna dezynfekują ręce – szczegóły w regulaminie świetlicy.  

38. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami.  

39. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie . Wchodzący do biblioteki uczniowie, 
dezynfekują przy wejściu ręce.  
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40. Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie 
przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć 
innym.  

41. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od 
siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  
 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń                             
i powierzchni 

 
1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 
koronawirusa, do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, dezynfekują dłonie lub 
zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 
przebywania.  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

4. Prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników są poddawane codziennemu monitoringowi. Karta monitoringu codziennych prac 
porządkowych znajduje się na dyżurce.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji.  

6. W gabinecie pielęgniarki znajduje się plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach 
z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.  

7. Urządzenia sanitarno-higieniczne są czyszczone regularnie i dezynfekowane lub myte z użyciem 
detergentu.  

8. Przy wejściu głównym obok dyżurki i przy wejściu od strony boisk szkolnych, w przedsionku, 
znajduje się pojemnik do wyrzucania zużytych rękawiczek i maseczek.  
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III. Postępowanie z uczniem, u którego występują objawy, 
które mogą sugerować zakażenie COVID 19 

 
 
1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie. 

2. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.  

3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie 
COVID 19,(np., kaszel, katar podwyższona temp, duszność, biegunka) izoluje go w wyznaczonym 
pomieszczeniu.  

4. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego                      
w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby 
kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum.  

5. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą                     
w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boiska.                
W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

6. Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji 
niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły. 
 
 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia                 
u pracowników szkoły 

 

1. 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.  

2. Osoba, u której zostaną zaobserwowane objawy chorobowe, zostanie od razu skierowana                              
do izolatorium.  

3. Jeśli pracownik szkoły zauważy u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej, powinien 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 może być zakażony koronawirusem.  

4. 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.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
będzie poddany gruntownemu sprzątaniu. Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) będą 
zdezynfekowane.  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostanie ustalona lista osób 
przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  
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V. Gastronomia 
 
1. Pracownicy kuchni wykonują codziennie prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym,                   
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów.  

2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła ,uchwyty, poręcze krzeseł, 
powierzchnie płaskie w tym blaty stołów na kuchni i stołówce szkolnej.  

3. Pracownicy kuchni pracują w miarę możliwości zachowując odległość stanowisk pracy, a jeśli to 
niemożliwe – środki ochrony osobistej.  

4. Szczególna uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

5. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku muszą być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu                      
w temperaturze min. 60 st C.  

6. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym, wydawane przez 
wyznaczone do tego osoby wyposażone w szczególne środki ochrony ( maseczki, rękawiczki 
jednorazowe).  

7. Uczniowie korzystający ze stołówki spożywają obiad przy przypisanym stoliku (stoliki są 
ponumerowane ), z rówieśnikami ze swojej klasy o wyznaczonej porze.  

8. Blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane po każdej grupie.  

9. Korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawiania kurtek i plecaków wyznaczonym 
miejscu.  

10. Ze względów sanitarno- epidemiologicznych, podczas wydawania obiadów, w stołówce szkolnej 
mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są                              
o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).  

11. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele 
dyżurujący lub wychowawcy świetlicy. 
 

 


