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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie    

z dnia 31 sierpnia w sprawie określenia procedur zapewnienia bezpieczeństwa      

w Szkole Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie od 1 września 2020r. w związku                

z pandemią COVID-19. 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie  

od 1 września 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 

 

1. Procedura została opracowana wg wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  

oraz Ministra Edukacji Narodowej i ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

2. Do szkoły nie mogą wchodzić uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi 

na infekcję.  

3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu  

w przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły (przyłbice/maseczki).  Zasłonę ust i nosa zapewniają 

dziecku rodzice.  

4. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.  

5. W szczególnych przypadkach, po telefonicznym uzgodnieniu, może wejść rodzic, stosując się do wymaganych 

przepisów. 

6. Kontakty rodziców z nauczycielami i dyrektorem odbywają się telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.  

7. Rodzice mają obowiązek odbierania informacji i telefonów ze szkoły. 

8. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w obrębie osób ze swojej klasy.  

9. Uczniowie nie mogą dzielić się między sobą produktami spożywczymi, napojami. 

Zasady przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły 

 

1. W szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych,  

np. kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała. 

2. Uczniowie z klas młodszych są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez osoby zdrowe, 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. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,  

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.  

4. Osoby przyprowadzające uczniów do szkoły lub odbierające ich, są zobowiązane do korzystania  

z wyznaczonych wejść do budynku. 

5. Po wejściu do szkoły, uczeń trafia pod opiekę wyznaczonego pracownika. 

6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. 

Jest to dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, losowych sytuacjach; wtedy osoba wchodząca  

do szkoły z zewnątrz zobowiązana jest do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
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rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i poruszania się w wyznaczonych obszarach.  

7. Pracownik przyjmujący ucznia dba o to, by ten po wejściu do szkoły miał założoną przyłbicę  

lub maseczkę, zdezynfekował ręce; następnie uczeń przechodzi do szatni, a po przebraniu się  

- do świetlicy szkolnej lub do sali lekcyjnej. 

8. Uczniowie klasy I w pierwszych dwóch tygodniach nauki są odprowadzani do świetlicy przez  

nauczyciela świetlicy lub innego pracownika szkoły, a po skończonych lekcjach przyprowadzi ich do 

świetlicy  wychowawca klasy. 

9. Uczniowie mogą przynosić z domu własne podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, kanapki, 

przekąski, napoje. Nie należy przynosić z domu zbędnych przedmiotów ani zabawek. 

10. Po zakończonych lekcjach nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy lub szatni szkolnej. 

Opuszczając placówkę, młodszy uczeń odprowadzany jest przez pracownika szkoły do 

rodzica/opiekuna, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.  

11. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna imienia i nazwiska dziecka 

pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku.  

12. Przy przyjmowaniu i odbieraniu uczniów rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowania 

dystansu społecznego min. 1,5 m. 

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 

a. regularnego mycia rąk mydłem i wodą oraz ich dezynfekcji środkiem dezynfekującym zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub w wewnętrzną stronę łokcia, 

c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów; 

4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

5) Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

10. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują powierzchnie zgodnie  

z załącznikami nr 1-5: 

1) ciągi komunikacyjne – myją; 

2) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, 

z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni 

(powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i/lub dezynfekują; 

3) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja tak, aby nie narażać uczniów ani innych 

pracowników na wdychanie oparów; 
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4) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem itd.; 

5) pracują w rękawiczkach. 

11. Wychowawcy, opiekunowie: 

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć (objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków 

czystości i inne, zgodne z przepisami dotyczącymi bhp); 

2) dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 

po powrocie ze spaceru; 

3) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne - także 

w czasie zajęć; 

4) prowadzą zajęcia ruchowe przy otwartych oknach; 

5) dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości uczniów z drugiej grupy; 

6) zachowują w kontaktach między sobą odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.  

 

Żywienie 

1. Posiłki dla uczniów wydawane są w stołówce, w odstępach czasowych dla każdej grupy.  

2. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie 

w stołówce. W tym celu:  

a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,  

b) w miarę możliwości w stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy. 

3. Osoby odpowiedzialne za podawanie uczniom posiłków obowiązane są do przeprowadzenia 

uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących 

dzieciom do jego spożycia.  

4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane..  

5. Sztućce i naczynia, na których  były spożywane posiłki są myte i wyparzane w zmywarce przy użyciu 

detergentów do tego służących. 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

1. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach czasowych adekwatnych 

   do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.   

2. W klasach 4-8 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć.  

3. Uczniowie spędzają przerwy, w miarę możliwości, w salach lekcyjnych, pod opieką nauczycieli.  

4. Jeśli podczas przerwy uczniowie znajdują się na korytarzu, przebywają w pobliżu sal, w których mają  

    zajęcia, tylko w swojej grupie klasowej. Zabronione jest przemieszczanie się i mieszanie się z inną grupą 

    klasową.  

5. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw 
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    wyłącznie w swoim gronie.  

6. Na terenie szkoły jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy. 

7. Podczas lekcji nauczyciel może zezwolić uczniom  na zdjęcie osłon. 

Organizacja zajęć lekcyjnych  

1. Plan zajęć uwzględnia unikanie częstej zmiany sal lekcyjnych przez uczniów.  

2. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

   zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

3. Gdy tylko to możliwe, zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.  

4. W salach lekcyjnych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny być, w miarę możliwości,  

    jak największe.  

5. W salach zajęć nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać  

   lub zdezynfekować. 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 

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. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną COVID-19. 

3. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. 

Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp  

do niego mają wyłącznie pracownicy szkoły. 

4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (kaszel, gorączka, duszności, katar, ból 

brzucha), uczeń jest niezwłocznie umieszczony w ww. pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły, 

który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa. Wyznaczony pracownik mierzy uczniowi temperaturę 

ciała. 

5. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. 

6. Nauczyciel/dyrektor/sekretarz szkoły kontaktuje się niezwłocznie (telefonicznie) z rodzicem/opiekunem 

ucznia i wzywa do jak najszybszego odbioru dziecka z placówki, informując o powodach. 

7. Rodzice izolowanego ucznia jak najszybciej odbierają go ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych 

do budynku placówki. Rodzice mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami MEN, MZ i GIS. 

8. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby 

COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający  

przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 
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9. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający 

powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności 

dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

10. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej.  

11. 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.  

12. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole  

 

1. Przy wejściach do szkoły i na tablicach informacyjnych są umieszczone numery telefonów  

do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału 

zakaźnego i służb medycznych.  

2. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel 

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu zawartości pojemnika i uzupełniania go w razie 

potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w salach lekcyjnych, 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i w świetlicy. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły,( w tym rodzice),  mają obowiązek dezynfekować dłonie lub 

zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref 

przebywania.  

4. Personel sprzątający ma obowiązek regularnie dokonywać prac porządkowych, w tym zwłaszcza 

czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania, co najmniej dwa razy dziennie, 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  

i powierzchni płaskich. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie 

prac porządkowych na dany dzień. 

5. Dyrektor dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 
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w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, 

włączników itd.  

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego  

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.  

8. Nauczyciele codziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym  

o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem  

oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; udzielają instrukcji prawidłowego mycia rąk, 

wskazują odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane podczas zajęć, należy czyścić 

lub dezynfekować.  

10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także, jeśli to możliwe, 

podczas trwania zajęć. 

 

Procedury dotyczące zachowania się uczniów w czasie lekcji, w trakcie pobytu w szatni  

 

 

1. W czasie pobytu na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są do noszenia przyłbicy lub maseczki. 

2. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsce  

z zachowaniem, w miarę możliwości, bezpiecznych odległości. 

3. Zajęcia lekcyjne odbywają się, w miarę możliwości, w jednej sali. 

4. W czasie lekcji należy ograniczyć przemieszczanie się uczniów do niezbędnego minimum. 

5. Uczniowie mają obowiązek posiadać własne przybory szkolne, zabrania się wymieniania się 

pomocami szkolnymi.  

6. Uczniowie przychodzący do szkoły korzystają z szatni tylko w czasie niezbędnym do zmiany 

obuwia i odzieży, bezpośrednio po przyjściu do szkoły i przed wyjściem do domu.  

7. W czasie lekcji uczeń ma prawo wyjść do toalety; po powrocie do sali dezynfekuje ręce.  

8. W czasie lekcji uczeń może korzystać z pomocy dydaktycznych, które można zdezynfekować.  

Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od 1 września 2020 r. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

3. Procedury będą modyfikowane zgodnie ze zmianą wytycznych. 

 


