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I. Procedury postępowania w czasie zajęć oraz zasady dla 
uczniów, nauczycieli  w czasie epidemii koronawirusa 
COVID - 19  

 

I.1. Podstawa prawna. 
 

1. 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 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.), 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). 

 
I.2. Organizacja pracy 
■ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń całkowicie zdrowy, bez objawów chorobowych.  

■ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - nie wolno 
posyłać dziecka do szkoły.  

■ Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów . 

■ Sale szkolne są wietrzone co godzinę.  

■ Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

■ Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko 
osoby zdrowe). 

■ Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie 
ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.  

■ Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

■ Szkoła ma zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka.  
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■ Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby jest niezwłocznie odizolowane w odrębnym 
pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u większej ilości dzieci - dziecko 
przebywa minimum 2m odległości od innych osób znajdujących się w tym pomieszczeniu. Jednocześnie 
natychmiast jest powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

■ Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem. Opiekun dziecka posiada środki 
ochrony osobistej: maseczka, przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica 
dziecku należy założyć maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego 
pomieszczenia.  

■ Sprzęt wykorzystywany na zajęciach wf-u jest regularnie czyszczony i dezynfekowany. Zaleca się 
nieorganizowanie gier zespołowych. Nie organizowane są żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer 
do parku).  

 

II. Zasady obowiązujące nauczycieli  
 

I. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 
obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.  

II. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów 
telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się 
w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka. 

III. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu sekretariatu szkoły służący szybkiej 
komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 

IV. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej 
komunikacji w formie zestawienia. 

V. Nauczyciele na zajęciach z uczniami mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali 
sobie przyborów i podręczników.  

VI. Należy wietrzyć salę, w której odbywają się lekcje, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć 
i pod czas każdej przerwy (otwieramy wszystkie okna) 

VII. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.  
VIII. Nauczyciele stosują się do zasad:  

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),  
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce),  

IX. Podczas dyżurów nauczyciel nosi maseczkę oraz  zwraca uwagę, aby uczniowie się nie 
gromadzili w większe grupy i w miarę możliwości zachowywali dystans społeczny i nosili 
maseczki.   

X. Nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji swojego stanowiska pracy, przed rozpoczęciem 
pracy i po jej zakończeniu. 

XI. Nauczyciele pełniący dyżur w trakcie dużej przerwy wychodzą na boisko razem z uczniami. 
XII. W pokojach nauczycielskich nauczyciele pamiętają o zachowaniu dystansu społecznego. 
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III. Zasady obowiązujące ucznia  
 

1. Nie przychodź do szkoły , jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się 
do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

2. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów.  

3. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.  
4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  
5. Uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczek na terenie szkoły (z wyjątkiem sal lekcyjnych). 
6. Zasady korzystania z szatni: 

  - do szatni wchodzimy pojedynczo, 
- po wyjściu z szatni udajesz się do sali,  w której będziesz miał zajęcia, tam możesz 
zdjąć maseczkę.  

7. W szkole znajduje się pojemnik na zużyte maseczki. 
8. W sali uczeń ma wyznaczone miejsce, którego nie może zmieniać w ciągu całego dnia nauki. 
9. Do szatni na zajęciach z wychowania fizycznego wchodzisz w maseczce i dezynfekujesz ręce. 
10. Pozostajesz w maseczce podczas przebierania się. 
11. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.  
12. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 
14.  Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali 

gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.  
15. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali 

gimnastycznej.  
16. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 

powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
17. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.  
18. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  
19. W przypadku korzystania z automatu z napojami obowiązuje dezynfekcja rąk. 
20. Na dużą przerwę uczniowie wychodzą według planu: 

a. Uczniowie z sal 6 i 7 wychodzą głównym wyjściem przed szkołę; 
b. Uczniowie z sal 8 i 9 wychodzą wyjściem Biblioteki Powiatowej; 
c. Uczniowie z sal 2,3,4,012,013,014,103,106,107 wychodzą wyjściem na boisko szkolne; 
d. Uczniowie z sal 108.109,112,114,116,117,119,119a,świetlica szkolna oraz uczniowie 

mający zajęcia na drugim piętrze wychodzą wyjściem przy sali gimnastycznej. 
 

21. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 
wypożyczania książek.  
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IV. Zasady obowiązujące rodziców 
 

1. Rodzice posyłają do szkoły jedynie zdrowe dzieci. 
2.  Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, 

z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na 
Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.  

3. Przed wejściem do szkoły rodzic dezynfekuje ręce. 
4. Poruszając się po terenie szkoły (zebrania z rodzicami) rodzic/opiekun ma obowiązek zachować 

dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób i zobowiązany jest do noszenia maseczek . 
5.  Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych 

dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami 
zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: 
poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.  

6. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych 
zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio wychowawcy, a w przypadku braku kontaktu do 
sekretariatu placówki.  
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V. Zasady korzystania z biblioteki  
1. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach 

korzystania z biblioteki szkolnej. 
2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na 

drzwiach biblioteki. 
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce. 
4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, 

minimum 1,5 m.  
5. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia – co godzinę. 
6. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł. 
7. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających 

(5 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. 
8. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje 

się stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL. 
9. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog MOL, dziennik elektroniczny lub 

profil szkoły na Fb. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją 
w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz 
na adres mailowy ucznia. 

10. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych 
książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.  

11. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce przy oddzielnym, specjalnie 
przygotowanym do tego stanowisku. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu 
i wyłączone z wypożyczania na minimum 4 dni. 

12. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby. 
13. W czytelni może jednocześnie przebywać 3 uczniów, zajmując miejsce przy wyznaczonych 

przez bibliotekarza stolikach. 
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VI. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej 
1. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) 

umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.  
2. Uczniowie przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy 

do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy. 
3.  Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się uczniów oraz opiekunów/ 

wychowawców do zachowania dystansu.  
4. Świetlicę należy wietrzyć:  

a. codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;  
b. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania uczniów w świetlicy;  
c. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sali świetlicy.  

5. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach 
przebywania w świetlicy szkolnej.  
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VII. Zasady kontakty z sekretariatem szkoły  
1. Do sekretariatu szkoły można wejść tylko pojedynczo po wcześniejszym wezwaniu. 
2. Przed wejściem należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce. 
3. Przed sekretariatem znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać prośby o 

załatwienie spraw. 
4. Uczniowie kontaktują się ze sekretariatem za pośrednictwem wychowawców lub skrzynki 

podawcze, lub meilowo.  

 

VIII. Boisko szkolne  
1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego 
oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.  

2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze 
rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły. 

3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu 
i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.  

 5. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne 
bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na 
boisku urządzeń. 

7. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą 
przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.  

8. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele 
opiekujący się grupą uczniów.  

9. Zaleca się aby osoby zewnętrzne korzystające z boiska korzystały z własnego sprzętu i wyposażenia.  

10. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel 
opiekujący się grupą.  
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Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, 
komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.  

IX. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu 
i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz powiadomić 
Dyrektora. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie (999 lub 112) 
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Jeżeli niepokojące objawy występują u 
nauczyciela wstrzymuje również zajęcia z tym nauczycielem . Obowiązkowo powiadamia 
Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną, Organ Prowadzący, Organ Nadzorujący szkołę, 
a nauczyciel/pracownik stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. Na pomieszczenie 
do odizolowania pracownika wskazującego objawy chorobowe zostaje wyznaczone odrębne 
pomieszczenie. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w nauczyciel/pracownik poddaje się 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.  

4. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD- u przy ustalaniu wdrażania dodatkowych 
procedur w konkretnym przypadku.  

5. Należy przygotować listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną 
o zakażenie zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym.  

6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub 
uzyskania porady. 

7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na wypadek 
zakażenia oraz potrzebnymi numerami telefonów (SANEPiD, Organ Prowadzący i Organ 
Nadzorujący, służby medyczne).  
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X. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia  
1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy– służy do tego specjalnie 
przygotowane pomieszczenie. 

2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub 
osobę go zastępującą i pielęgniarkę szkolną.  

3. Dyrektor Szkoły: 
- natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego 
dbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach; 
- ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną 
w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie; 
- wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów 
i informuje o zaistniałej sytuacji; 
- sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie 
potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej. 

4. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której 
przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 
mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu). 

5. 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. 

6. Rodzice izolowanego dziecka: 

-  odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki; 

- niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia dziecka. 
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XI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 
u personelu szkoły 

 

■ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

■ Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wykazującego objawy chorobowe zostaje 
wyznaczone odrębne pomieszczenie. 

1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do 
pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 
epidemiologiczną w Wągrowcu oraz powiadomić dyrektora szkoły. 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 przebywającego w szkole niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Należy 
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscową powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną w Wągrowcu. Pracownik musi stosować się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w pracownik, należy poddać gruntownej 
dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.  

4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

5. W szkole są umieszczenie w określonych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery 
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wągrowcu, służb medycznych.  

6. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym.  

7. W przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 


