
                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 

 Nr 3/2020 z dnia 21.05.2020 r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
biorących udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 
w związku z wystąpieniem COVID – 19

 Na podstawie  wytycznych Ministra  Zdrowia,  Głównego Inspektora  Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji Narodowej. 

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniom  edukacji  wczesnoszkolnej  biorących  udział
w zajęciach  opiekuńczo–wychowawczych  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  okresie
ograniczonego  funkcjonowania  oddziałów  Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  Lecha  Bądkowskiego
w Luzinie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom klas 1-3 podczas pobytu na
zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych  w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie zwanego dalej Szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły zwany
dalej Dyrektorem. 

2.  W  Szkole  stosuje  się  wytyczne  Ministra  Zdrowia,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz
Ministra Edukacji Narodowej. 

3.  Do  Szkoły  nie  będą  wpuszczani:  dzieci  oraz  pracownicy  z  objawami  chorobowymi
wskazującymi na infekcję.

4. W Szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać
w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia
bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

5. Na czas pracy Szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 
6.  Na  tablicy  ogłoszeń  w  holu  znajdują  się  numery  telefonów  do  organu  prowadzącego,

Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi  należy  się
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie
Szkoły.

7.  Od  25  maja  2020  r.  uczniowie  klas  I-III  mogą  brać  udział  w  zajęciach  opiekuńczo–
wychowawczych  z  elementami  zajęć  dydaktycznych.  Szkoła  organizuje  zajęcia  świetlicowe  dla
uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

8.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów
w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

9. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
10. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 osobę

(uczniów i nauczycieli) Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni,
innych  pomieszczeń  zbiorowego  żywienia,  pomocniczych  (ciągów  komunikacji  wewnętrznej,
pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie
należy  sumować  powierzchni  sal  dla  dzieci  i  przeliczać  łącznej  jej  powierzchni  na  limit  miejsc.
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej
znajdują.

12.  Z  sali,  w  której  przebywa grupa,  należy  usunąć  przedmioty  i  sprzęty,  których  nie  można
skutecznie  umyć,  uprać  lub  dezynfekować.  Przybory  do  ćwiczeń  (piłki,  skakanki,  obręcze  itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

13.  W  sali  odległości  pomiędzy  stanowiskami  dla  uczniów  powinny  wynosić  min.  1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 
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14. 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.

15. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

16. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.

17.  Nauczyciel  organizuje  przerwy  dla  swojej  grupy,  w  interwałach  adekwatnych  do  potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

19.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu  lub  dezynfekowany,  jeżeli  nie  ma  takiej  możliwości  należy  zabezpieczyć  go  przed
używaniem.

20.  Na  boisku  mogą  przebywać  dwie  grupy  przy  założeniu,  że  zachowany  jest  między  nimi
dystans.

21. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
22.  Należy  zapewnić  taką organizację  pracy  i  koordynację,  która  utrudni  stykanie  się  ze  sobą

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki,  różne godziny
przerw lub zajęć na boisku).

23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
25.  Należy  unikać  organizowania  większych  skupisk  uczniów w  jednym  pomieszczeniu,

w związku  z  tym  korzystając  z  szatni  w  trakcie  lub  po  zakończeniu  zajęć  należy  przestrzegać
następujących  zasad:  Uczniowie  udają  się  do  szatni  pod  nadzorem  nauczyciela  z  zachowaniem
dystansu min.1,5m, podchodzą do swoich wieszaków lub szafek –max 4 osoby w jednym boksie i po
ubraniu się ustawiają się z zachowaniem bezpiecznych (min.1,5m) odległości na korytarzu, by po
nadzorem nauczyciela udać się do drzwi wyjściowych.

26.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

27. Personel kuchenny i pracownicy administracji  oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

28. Osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren placówki. Wszystkie sprawy załatwiają w przedsionku
między zewnętrznymi,  a  pierwszymi  wewnętrznymi drzwiami  z  zachowaniem wszelkich środków
ostrożności  (m.  in.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe  lub  dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby
zdrowe) 

29. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
30.  Jeżeli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  należy  odizolować  je

w odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu  z  zapewnieniem  min.  2 m  odległości  od
innych osób i  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze Szkoły

1.  Na  zajęcia  może  uczęszczać  tylko  dziecko,  które  zostało  zakwalifikowane  do  udziału
w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie zgodnie z kryteriami MEN, GIS i MZ. 3/6 

2.  Deklarację  przyjęcia  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  Procedur  bezpieczeństwa  należy  złożyć
w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 (w dni pracujące).

1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639).
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3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
4.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do

szkoły.
5.  Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły  mają  zachować

dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  pracowników  szkoły  oraz  innych  uczniów  i  ich  rodziców
wynoszący min. 1,5 m.

6.  Rodzice  mogą  odprowadzić  dziecko  wyłącznie  do  drzwi  wejściowych  Szkoły  lub  do
przedsionka między zewnętrznymi, a pierwszymi wewnętrznymi drzwiami gdzie dziecko odbierane
jest przez pracownika Szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 8.  Rodzic  przyprowadza  dziecko  i  odbiera  dziecko  w  godzinach  określonych  przez  siebie
w zgłoszeniu uczęszczania dziecka, stanowiącego załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa.

 9.  Odbiór dziecka następuje po podaniu pracownikowi Szkoły przy drzwiach wejściowych do
budynku przez rodzica/opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka. 

10.  Na teren budynku Szkoły wpuszczane są dzieci  z zachowaniem właściwego dystansu min.
1,5m.   Dzieci po wejściu na teren Szkoły pod nadzorem wyznaczonego pracownika oczekują na
korytarzu  z  zachowaniem  dystansu  min.1,5m  na  przejście  do  toalety  i  umycie  rąk  zgodnie
z procedurami. Następnie pod nadzorem kolejnego pracownika korzystają z szatni i  przechodzą do
sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia.

11.  Pracownik  wyznaczony  do  odbioru  dzieci  od  rodziców  w  porozumieniu  z  pracownikiem
nadzorującym przebieranie się dzieci w szatni dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze
sobą. 

12.  W  przypadku  nieobecności  dziecka  przez  5  kolejnych  dni,  rodzic/opiekun  prawny  jest
zobowiązany do złożenia ponownie deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa.
W przypadku braku deklaracji dziecko nie zostaje przyjęte do Szkoły.

13. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka,
pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor
lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje
o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

14.  Opuszczając  placówkę  dziecko  odprowadzane  jest  do  rodzica/opiekuna  prawnego/osoby
upoważnionej czekającej przy drzwiach wejściowych przez pracownika Szkoły. 

15.  W  przypadku,  gdy  dzieci  przebywają  na  placu  zabaw,  rodzic/opiekun  prawny/osoba
upoważniona, odbiera dziecko przy drzwiach wejściowych do budynku.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez
wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

2. Należy dopilnować,  aby wszystkie  osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie  lub
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania.

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

4. Osoba  wyznaczona  przez  Dyrektora  Szkoły  dokonuje  monitoringu  codziennych  prac
porządkowych, 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.
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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, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

7. W  pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Żywienie 

1.Zostaje wyłączone źródełko wody pitnej.
2. Śniadania są przynoszone przez dzieci z domu. 
3. Przed posiłkiem, blaty stolików są czyszczone i dezynfekowane. 
4. Dzieci, nauczyciel  myją ręce zgodnie z procedurami przed posiłkami.

Wyjścia na zewnątrz
 1. Podczas pobytu dzieci w Szkole nie ma wyjść poza jego teren.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z terenu  wokół szkoły przy

czym dzieci nie mogą korzystać ze sprzętów nie dopuszczonych do użytku przez Dyrektora (zostanie
on owinięty taśmą zabezpieczającą). 

3.  Na  placu  przy  Szkole  mogą  przebywać  jednocześnie  dwie  grupy,  przy  czym  opiekunowie
zapewniają,  aby  dzieci  z  poszczególnych  grup  nie  kontaktowały  się  ze  sobą  (zajmują  oddzielne
boiska). 

4. Teren wokół Szkoły jest zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19 

1. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

2.Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie  powinni  przychodzić  do  pracy,  pozostać  w  domu  i  skontaktować  się  telefonicznie  ze  stacją
sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3.W sekretariacie szkoły, na gazetce ściennej  na holu oraz w sali  ,  gdzie odbywają się zajęcia
i wyznaczonej jako miejsce odizolowanie umieszcza się listę potrzebnych numerów telefonów, w tym
do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

4.W Szkole  wyznaczony został  obszar  izolacji  osoby (sala  023),  u  której  stwierdzono objawy
chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę,
fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w/oraz przed wejściem do pomieszczenia). 

5.W  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  dziecka  (takich  jak  kaszel,  gorączka,
duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy. 

6.Pracownik,  który  zauważył  objawy  chorobowe,  informuje  o  tym  Dyrektora  lub  osobę
zastępującą. 

7.Dyrektor  kontaktuje  się  niezwłocznie  telefonicznie:  z  rodzicem/  rodzicami/
opiekunem/opiekunami  dziecka,  Powiatową  Stacją  Sanitarno-  Epidemiologiczną  oraz  organem
prowadzącym i informuje o objawach. 

8.  W przypadku  ignorowania  wezwania  o  stawienie  się  w Szkole  rodzica/opiekuna  prawnego
dziecka  podejrzanego  o  zarażenie,  Dyrektor  ma  prawo  powiadomić  o  tym  fakcie  Policję,  Sąd
Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. 

9.  Wskazany  przez  Dyrektora  pracownik  (nauczyciel,  intendent,  sekretarka)  kontaktuje  się
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 
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10. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala i jej wyposażenie,
w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana. 

11.  Dziecko w pomieszczeniu służącym odizolowaniu przebywa pod opieką nauczyciela,  który
zachowuje  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  -  zakłada  maseczkę  ochronną/przyłbicę  i  rękawiczki
jednorazowe oraz dezynfekuje ręce.

 12. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze Szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku
Szkoły.

13.  W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  Przedszkola,  będącego  na  stanowisku  pracy,
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. 

14.  Dyrektor  lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie  do Szkoły kolejnych dzieci  do
czasu wymycia i zdezynfekowania obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

15. Dyrektor lub osoba wyznaczona powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
(numer  znajduje  się  na  tablicy  ogłoszeń  na  korytarzu)  i  wprowadza  do  stosowania  na  terenie
Przedszkola instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

16. 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. 

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

18.  Dyrektor  informuje  organ  prowadzący  o  wszelkich  stwierdzonych  objawach  chorobowych
dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID – 19. 

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

20. 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  Sanitarno  –
Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

21.Wyznaczona osoba z sekretariatu szkoły ma za zadanie ustalić listę osób przebywających w tym
samym  czasie  w  części/częściach   Szkoły,  w  których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie
i zalecenie stosowania 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.

22. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.

 Przepisy końcowe 
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 
2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani się do ich ścisłego

stosowania i przestrzegania.
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