
 

Procedury  funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu w okresie 
ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-19 

 
§ 1. 

1. „Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu w okresie 
ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia  SARS-CoV-19”, zwane 
dalej „procedurami”, obowiązują od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania stanu 
epidemii przez organy nadrzędne. 

2. Niniejsze procedury ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 
przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby 
zakaźnej COVID-19. 

3. Procedury obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w 
Wielkim Podlesiu, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do 
szkoły oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych procedur odpowiada Dyrektor Szkoły.  
 

§ 2. 

1. W okresie ogłoszonej epidemii szkoła pracuje w godzinach od 7.15 do 15.30.  
2. Minimalna przestrzeń do zajęć, wypoczynku i zabawy dla dzieci nie może być mniejsza 

niż 1,4 m2 na jedno dziecko i opiekuna. 
 

§ 3. 

1. Na terenie szkoły wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich w częściach 
wspólnych placówki (oznaczone kolorową taśmą ostrzegawczą).  

2. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników 
szkoły jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem 
szkoły, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

3. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów wyznacza się trzy wejścia do budynku 
szkoły:  

a) wejście  główne - dla uczniów klas 1-3, 
b) wejście przy sali gimnastycznej - dla uczniów klas 4-8, 
c) wejście z lewej strony budynku - dla dzieci z oddziału przedszkolnego. 

4. Opiekunowie odprowadzający 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.  
5. Podczas pobytu na zajęciach dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy nie muszą 

zakrywać ust i nosa, z wyjątkiem poruszania się i gromadzenia w miejscach wspólnych.  
6. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają 

obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji 
konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem (przyłbice, 
rękawiczki, w szczególnych przypadkach fartuch ochronny). 



7. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem 
udostępnionym  w przedsionku w budynku szkoły  oraz zastosowanie własnych maseczek i 
rękawiczek jednorazowych.   

8. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu 
prowadzącego, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 
oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

 

§ 4. 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 
1) sprzęt i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń szkoły, szkolnych przestrzeni otwartych, zabawek znajdujących się  
w szkole;  

2) dozownik płynu do dezynfekcji rąk - w przedsionku wejścia do szkoły,  
3) środki ochrony osobistej (przyłbice)dla każdego pracownika, w sytuacji szczególnej - 

fartuch ochronny, a także ogólnodostępne rękawiczki 
oraz maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w 
tym m.in. rodzicami i  dostawcami;  

4) instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz stosowania środków do 
dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy 
dozownikach z płynem;  

5) osobie korzystającej z izolacji - zaopatrzenie  w maseczkę, rękawiczki i przyłbicę oraz 
płyn do dezynfekcji rąk;  

6) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-19oraz procedurę postępowania na wypadek 
podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika.  
 

2. Dyrektor w szczególności:  

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  
z powierzonymi im obowiązkami;  

2) dba za pośrednictwem pracowników szkoły o to, by w salach, w których spędzają czas 
dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i 
zdezynfekować;   

3) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a 
nauczycielami prowadzącymi zajęcia;  

4)  ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;  

5)  określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 4;  

6) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z 
których uczniowie mogą korzystać;  

7) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 
wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie 
potrzeby, modyfikuje te zestawy;  



8) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w 
trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w 
razie potrzeby, modyfikuje ten program;  

9) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na 
zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 
edukacyjnych;  

10) osobiście lub za pośrednictwem pracowników szkoły komunikuje się na bieżąco z 
rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa 
zdrowotnego dzieci;  

11) osobiście lub za pośrednictwem pracowników szkoły kontaktuje się z rodzicami 
telefonicznie w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19;  

12) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub 
pracownika;  

13) współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;  
14) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia wystąpienia zakażenia SARS-CoV-19;  
15) zapewnia organizację pracy szkoły, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej 
sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie. 

16) zapewnia - w miarę możliwości - podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 
60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do 
grupy tzw. podwyższonego ryzyka, rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  

17) nadzoruje monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

18) zapewnia miejsca/pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych, o ile 
na terenie szkoły uczniowie lub pracownicy ich używają. 

 
 

§ 5. 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:  

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez co 
najmniej 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

2) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;  
3) dezynfekować ręce zaraz po wejściu do przedsionka w budynku szkoły, zgodnie z 

zasadami dezynfekcji rąk;  
4) informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach 

chorobowych zaobserwowanych u dzieci;  
5) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;  
6) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia 

SARS-CoV-19; 
7) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, 

zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia.  

  



2. Pracownicy obsługi w szczególności: 
1) Ograniczają kontakty z dziećmi oraz nauczycielami; 
2) myją i dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;  
3) myją i dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, 
drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);  

4) myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty 
i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

5) dezynfekują klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia 
głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób; 

6) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani 
innych pracowników na wdychanie oparów;  

7) utrzymują porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły; 
8) myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci;  
9) utrzymują w czystości i dezynfekują każdego dnia - przy pomocy dostępnego w szkole sprzętu 

i środków, zgodnie z instrukcją użytkowania - pomieszczenia wraz z wyposażeniem. 
10) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich 

nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;  
11) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  
12) nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązujących 

zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 
13) monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w 

strefie dla nich przeznaczonej; 
14) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku 

pracy. 
 

3. Nauczyciele w szczególności:   
1) monitorują warunki do prowadzenia zajęć –  występowanie objawów chorobowych u 

dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami 
dot. bhp;  

2) monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do 
szkoły zabawek i przedmiotów zabranych z domu; 

3) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;  

4) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to 
konieczne - także w czasie zajęć;  

5) prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach;  
6) przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania ze szkolnych przestrzeni otwartych i 

przestrzeni wspólnych szkoły, w tym szatni i korytarzy; 
7) dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi 

dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw;  
8) nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi; 
9) w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami 

dystans  co najmniej 1,5 m.  
10) dbają o to, by dzieci nie wymieniały się przyborami szkolnymi, podręcznikami i 

zabawkami oraz jedzeniem i piciem. 
11) nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  



12)  ustalają i upowszechniają zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 
szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.  

 
§ 6. 

1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia szkoła 
wykorzystuje techniki komunikacji na odległość. 

2. 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 lub w izolacji zewnętrznej.  

3. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach ustalonych ze szkołą, jednak nie 
dłużej niż godziny pracy szkoły. 

4. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego 
pracownika. 

5. 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.  

6. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni  
przed budynkiem na sygnał wyznaczonego pracownika do odprowadzenia dziecka do 
drzwi wejściowych do szkoły, zachowując odstęp co najmniej 1,5 m od innego rodzica z 
dzieckiem, wszyscy stosują maseczki lub inną formę zakrywania ust i nosa.  

7. Po wejściu do szkoły dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły. 
8. Nauczyciel rejestruje obecność dziecka. Dopilnowuje, by dziecko umyło ręce i zachowało 

właściwy odstęp od innych dzieci. 
9. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od 

rodzicówniepokojących objawów chorobowych u dziecka pracownik nie odbiera dziecka, 
pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej 
sytuacji. 

10. Z rodzicami przeprowadza się rozmowę, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem 
i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do szkoły. 

11. W przypadku pozostawienia dziecka w szkole i wystąpienia u niego objawów 
chorobowych rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego 
odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania 
dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.  

12. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby 
upoważnionejpracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do 
budynkuimienia i nazwiska dziecka oraz oddziału,  

13. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie 
      odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie. 
14.W przypadku, gdy dzieci przebywają na szkolnej przestrzeni otwartej, odbiór dziecka 
       odbywa się przy furtce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na  
       teren szkoły. 
 

§ 7. 
 
1. Przed wejściem do autobusu szkolnego dziecko zobowiązane jest do stosowania środków 
ochronnych: osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 



2. Przed wejściem do autobusu dokonuje się pomiaru temperatury u dzieci za pomocą 
termometru bezdotykowego. W przypadku odczytu temperatury powyżej 37o C dziecko nie 
zostanie wpuszczone do pojazdu (rekomendowany jest kontakt z lekarzem orazprzekazanie 
wychowawcy informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka). 
3. Dowóz do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 
 
 

 § 8. 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w postaci cateringu na dotychczasowych 
zasadachw sytuacji, gdy liczba dzieci korzystających z posiłków wynosi co najmniej 10 
osób. 

2. Posiłki wydawane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.   
3. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 
są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo: 
a) przed rozpoczęciem pracy,  
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowania, upieczenia, usmażenia,  
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  
f) po skorzystaniu z toalety,  
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  
h) po jedzeniu i piciu;  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych;  

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 
maseczki ochronne;  

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki (w zależności od rodzaju) i wyrzucają wszelkie 
opakowania, w których zostały dostarczone produkty, do worka na śmieci i zamykają 
go szczelnie;  

6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 
pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  

7) przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny 
zobowiązującymi przepisami;  

8) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty - środkami 
zapewnionymi przez dyrektora szkoły;  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów 
do tego służących, wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  

4. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli 
bezpośredniego kontaktu z dziećmi czy opiekunami dzieci.  

5. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w stołówce szkolnej. 
6. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów 

oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.   
7. Opiekunowie nadzorują spożywanie posiłków przez dzieci, dopilnowując, aby zachowane 

były między nimi odpowiednie odległości. W miarę możliwości zaleca się spożywanie 
posiłków przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 
 



 § 9. 

1. Szkoła  nie organizuje wyjść poza teren szkoły.  
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają ze szkolnej przestrzeni 

otwartej, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku 
przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone.  

3. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie. 
4. Urządzenia znajdujące się na szkolnych przestrzeniach otwartych - dopuszczone do użytku 

- na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez pracownika obsługi.  
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w 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.  

6. Rekomenduje się, we współpracy z higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady 
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

7. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w procedurach pracy biblioteki.  
 
   

§ 10. 

1. Standardowym sposobem organizacji zajęć są zajęcia tradycyjne w szkole w formie 
stacjonarnej. 

2. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić 
kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie 
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 

3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu B, czyli kształcenia 
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za 
konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na 
danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki.  

4. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych 
grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, starsze klasy zajęcia 
zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.  

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne, np. dla uczniów 
pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii 
lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie 
o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię 
lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów 
epidemicznych.  

6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu C, czyli zawieszeniu 
wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. 
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i 
pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie 
podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki 
zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce. 



 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły, która znajdzie się w strefie czerwonej/żółtej, może dodatkowo: 
 ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut); 
 ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę); 
 ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 

wydzielonych; 
 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 
 wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych; 
 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w 

przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 
nauczycielski, korytarz); 

 wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. 
wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w 
jednej sali); 

 ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 
(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej); 

 mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do 
szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie 
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej; 

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika  
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,6°C lub wyżej – należy 
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) 
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 
 zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły; 
 w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 
konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 


