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Procedura zapewnienia bezpieczeostwa obowiązująca  

w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach w okresie pandemii COVID-19 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 
poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze 
zm.) oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych od 1 września 2020 r. 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeostwa obowiązujące w Zespole Szkół Samorządowych 
w Krynkach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników rodziców i uczniów 
uczęszczających do placówki. 

§ 2. 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W KRYNKACH W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 
dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej.  

3. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie. 

4. Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku w wyznaczonych godzinach, ale nie wchodzi do 
środka. 

5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie z 
zamieszczoną  instrukcją używając środka dezynfekującego.  

6. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach: 

a) Klasy 1 – 3 - 7.55 –  8.10 

b) Klasy 4 - 8  - 7.40 –  7.55  

Nie wcześniej! 

7. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścid teren przy 
budynku szkoły. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku szkoły.  

8.  Następnie uczeo samodzielnie udaje się do szatni, uczniowie klasy pierwszej bezpośrednio do klasy. 

9. Nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach od godziny 7.40. W godzinach  8.00  - 8.10 w szatni pełni 
dyżur woźna. 
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10. Nauczyciel dyżurujący mierzy temperaturę uczniom wchodzącym na teren szkoły. 

11. Odbieranie dzieci klas 1-3 odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun 
przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, zgodnie z planem lekcji, ale nie wcześniej. 

12. Uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

13. Do szkoły mogą przychodzid tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną 
(temperatura powyżej 37,0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

14. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniad się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Uczeo nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16. W kontakcie ucznia z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części 
wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) zaleca się  osłonięcie ust i nosa.  

1. Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonych  godzinach: 

a) 11.00 – 11.15 - Klasy 1 - 3  

(po obiedzie uczniowie wracają z nauczycielem do sal lekcyjnych na zajęcia).  

b) 11.25 – 11.35 – klasa  4 

c) 11.35 – 11.45 – klasa  5, dziewczęta  klasy 6 

d) od 12.30 – chłopcy z klasy 6, klasa 7 

e) od 12.35 – klasa 8 

17. W przypadkach uzasadnionych rodzice/opiekunowie mający potrzebę pilnego kontaktu ze szkołą 
zgłaszają się do sekretariatu, pod wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym tel. 857228648. 
Wówczas wchodzą na teren szkoły od ulicy Stary Dwór. 

18. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrao i 
konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą. 

Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej 

1. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy w wyznaczonych w 
deklaracji godzinach.  

2. Nie wchodzi na teren szkoły. 

3. Dzwoni do nauczyciela świetlicy i informuje o gotowości odebrania dziecka.  

4. Następnie czeka na zgłoszenie się pracownika wraz z dzieckiem (telefon do świetlicy będzie 
wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły). 

§ 3. 

PRZEDSZKOLE W KRYNKACH W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

5. Do przedszkola może uczęszczad dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

6. Dzieci mogą byd przyprowadzane i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziedmi 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

7. GRUPA PORANNA od 7.00 do 8.00 
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 Rodzic/opiekun wprowadza dziecko do przedszkola BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych 
godzinach:   7.00– 7.10   lub     7.30 – 7.40   

8. Kolejne GRUPY  

 Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych godzinach, 
ale nie wchodzi do środka: 

 Oddział przedszkolny:  8.00 – 8.10 

 Starszaki: 8.00 – 8.10 

 Maluchy: 8.10 – 8.20 

9. Dziecko od godziny 8.00 do 8.20 odbiera od rodzica nauczyciel/pomoc nauczyciela. 

10. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścid teren przy 
przedszkolu. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku przedszkola. Nie korzystają z 
placu zabaw.  

11. Odbieranie dzieci odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po 
dziecko w wyznaczonej godzinie, ale nie wcześniej, czeka przed budynkiem przedszkola. Nie 
korzysta z placu zabaw. 

12. Odbieranie dzieci z przedszkola BEZWZGLĘDNIE obowiązuje w godzinach:  

 12.50 – 13.00  

 lub w innych zgodnie ze złożoną deklaracją. 

13. Jeżeli rodzic chce odebrad dziecko wcześniej, powiadamia o tym telefonicznie wychowawcę 
(telefon do przedszkola 797198428)  

14. Nauczyciele, pracownicy, mieszkaocy budynku przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie 
z zamieszczoną  instrukcją używając środka dezynfekującego.  

15. Do przedszkola mogą przychodzid tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną 
(temperatura powyżej 37,0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

16. Dziecko nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia. 

17. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrao i 
konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą. 

§ 4. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do 
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub 
pracownika. 

5. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny. 

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i 
powierzchni. 
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7. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz 
na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne 
oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik 
pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem 
do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją. 

4. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

5. Nauczyciele  

1) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. 
Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyd w dzieciach poczucie 
bezpieczeostwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. 

2) Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęd. 

3) Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb. 
Przerwy w miarę możliwości nie pokrywają się z przerwami uczniów klas starszych. 

6. Wychowawcy aktualizują w e-dzienniku dane kontaktowe rodziców/opiekunów, by zapewnid 
szybką, skuteczną komunikację. 

7. Nauczyciele wychowania fizycznego podczas realizacji zajęd, w których nie można zachowad 
dystansu, ograniczają dwiczenia i gry kontaktowe.  

8. Nauczyciele zajęd świetlicowych prowadzą zajęcia w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Umożliwiają wychowankom, pod nadzorem nauczyciela dezynfekcję rąk, nie 
rzadziej niż co godzinę wietrzą salę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji. 

9. Nauczyciel bibliotekarz ustala i upowszechna zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach. 

10. Pielęgniarka szkolna ustala i upowszechnia 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. 

11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyd kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami. 

12. Intendent szkoły nadzoruje wejście, spożywanie posiłków na stołówce szkolnej zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.  

13. Pracownicy obsługi i administracji spożywają obiad od godziny 12.45. 

14. Personel obsługowy (sprzątaczki) rozpoczynają pracę o godzinie 13.00.  

1) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości ciągów komunikacyjnych. 

2) Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 
krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, klawiatury. 

3) Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceo producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji.  
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15. Personel obsługowy (woźna) rozpoczyna pracę o godzinie 6.30.   

1) Nadzoruje dezynfekcję rąk dzieci wchodzących do szkoły. 

2) Zwraca szczególną uwagę na utrzymanie porządku w łazienkach szkolnych, korytarzy 
szkolnych, pomieszczeo szatni. 

3) Nadzoruje wejścia na teren szkoły opiekunów, osób nieupoważnionych. 

16. Personel kuchenny zachowuje odpowiednią odległośd stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli 
to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Zwraca szczególną uwagę na utrzymanie 
wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowao produktów, sprzętu kuchennego, naczyo stołowych 
oraz sztudców, a także higieny osobistej. 

17. Personel kuchenny (wyznaczona przez intendenta osoba) czyści blaty stołów i poręczy krzeseł po 
każdej grupie. 

§ 6. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 
warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole, podpisują  zgodę na pomiar 
temperatury. 

2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 
istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie 
miało świadomego kontaktu: 

1) z osobą chorą na koronawirusa, 

2) z osobą będącą w izolacji, 

3) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku 
temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0 C dziecko pozostawiają w 
domu. 

4. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrad do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 
mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 
odbierania telefonów ze szkoły. 

9. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono 
wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego 
poinformowania o tym dyrektora placówki. 

§ 7. 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. 
Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, 
katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane– służy do tego 
specjalnie przygotowane pomieszczenie.  
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3. Nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury termometrem  bezdotykowym. 

4. Nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z 
rodzicem/opiekunem dziecka i informuje o objawach.  

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o 
zarażenie nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, dyrektor ma prawo powiadomid o tym fakcie Policję, 
Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeostwa – 
przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia 
zakłada maseczkę ochronną  i rękawiczki. 

7. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je  przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki. 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę 
wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 
przenoszenia zakażenia. 

9. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną i wprowadza do 
stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.  

10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest 
niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, 
są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go 
przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.  

12. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o 
zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazad ją Powiatowej Stacji Epidemiologicznej.  

13. Dyrektor informuje organ prowadzący  o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy 
pracowników wskazujących na możliwośd zakażenia COVID19. 

14. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działao w przypadku stwierdzenia na terenie 
placówki zakażenia. 

15. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem 
COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje 
organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 
instrukcji do dalszego postępowania. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Procedury bezpieczeostwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. od 1 września 
2020 r. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

3. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeostwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne przypadki zakażenia COVID19. 

 


