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Wewnętrzne procedury funkcjonowania w warunkach pandemii 

COVID – 19 klas I-III w Szkole Podstawowej w Świedziebni,                       

w Szkole Filialnej w Michałkach i w Szkole Filialnej w Zasadach                

od 18 stycznia 2021 r. 
 

Przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów 

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. 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. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja                           

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają możliwość skorzystania                        

z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko nie może 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Do budynku mogą wchodzić jedynie interesanci w celu 

załatwienia pilnej sprawy w sekretariacie. Obowiązuje ich stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

6. Codziennie uczniom przychodzącym do szkoły mierzy się temperaturę 

przy użyciu termometru bezdotykowego. W przypadku podwyższenia 

temperatury powyżej 38ºC lub zaobserwowania u ucznia objawów 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączki i kaszlu, pracownik szkoły niezwłocznie izoluje ucznia od innych 

osób oraz powiadamia rodzica o konieczności natychmiastowego 

odebrania go ze szkoły.  

7. Rodzice dziecka mają obwiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę 

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły  

oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 

Czas pobytu ucznia na terenie szkoły 

1. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach ze swoimi nauczycielami. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany sali na realizację edukacji 

informatycznej oraz zajęć wychowania fizycznego.  
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3. Przebywając na korytarzach szkolnych uczniowie mają obowiązek 

zasłaniania ust i nosa.  

4.  Uczniowie pracują przy stolikach z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu od innych. Do ustawienia stolików wykorzystuje się całą 

przestrzeń sali.  

5. Podczas zabaw podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej 

odległości, wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali. 

6. Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także                       

w czasie zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia                   

z uczniami oraz pracownicy obsługi wietrzą części wspólne (korytarze, 

toalety).  Sale po zajęciach są dezynfekowane. 

7. Uczniowie podczas pobytu w szkole często i regularnie myją ręce, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu                         

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

8. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania oraz unikania dotykania oczu, nosa                                   

i ust.  

9.  Pod opieką nauczyciela uczniowie korzystają z Orlika, sali gimnastycznej, 

trawiastego boiska oraz placu przy szkole. 

10. Powierzchnie dotykowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itp.), 

sprzęt i rzeczy używane przez uczniów oraz pracowników są 

systematycznie dezynfekowane. 

11. Na bieżąco dezynfekuje się toalety. 

12. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować. 

Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) po użyciu dokładnie się je czyści i dezynfekuje. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogi są myte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach.   

14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego                                       

i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

znajdują się na stoliku szkolnym ucznia, w jego szafce lub w plecaku. 

Uczniowie nie powinni  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

17. Nauczyciele organizują godziny przerwy dla swoich uczniów                                       

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

Ograniczają gromadzenie się uczniów w jednym miejscu. W miarę 

możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu.  

18. Podczas korzystania z szatni uczniowie wchodzą do pomieszczenia                           

z zachowaniem dystansu minimum 2 m pomiędzy sobą, jednocześnie                          
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w szatni może przebywać 10 osób. Każdy uczeń zobowiązany jest                             

do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do szatni.  

19. Z powodu braku możliwości dezynfekowania placów zabaw wyłącza się               

je z użytkowania.   

20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się zgodnie                            

z obowiązującym planem z zachowaniem wszytskich ww. zasad 

dotyczących pobytu ucznia na terenie szkoły.  

 

Zasady funkcjonowania żywienia 

1. Uczeń przynosi z domu II śniadanie. 

2. Szkoła zapewnia herbatę i obiad na dotychczasowych zasadach. 

3. Podczas wydawania herbaty i obiadu, oprócz warunków wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności                        

np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni                   

i sprzętów. 

4. Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonym pomieszczeniu w systemie 

zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po każdej grupie 

dezynfekuje się w sali blaty stolików i krzesełka.  

5. Przed posiłkiem dorośli i uczniowie myją ręce wodą z mydłem  

lub dezynfekują płynem do dezynfekcji. 

6. Uczniowie spożywają posiłki używając naczyń i sztućców jednorazowych 

wymaganych od dostawcy cateringu. Herbata jest wydawana uczniom                      

w szklankach wielorazowych, które są myte w zmywarce z użyciem 

detergentu, w temperaturze minimum 60ºC lub wyparzane                                            

po każdorazowym użyciu.  

7. Personel kuchenny ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami. 

8. Przywożone obiady są odbierane od dostawcy przez pracowników szkoły 

w wejściu do budynku i w taki sam sposób oddawane. 

9. Pojemnik przed otwarciem jest dezynfekowany. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID – 19 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby,  bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone  

w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
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3. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, złe 

samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z uczniem                   

do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i stosuje środki ochrony. 

Odizolowany uczeń zakłada maseczkę. Opiekun pozostaje z nim, 

zachowując bezpieczną odległość minimum 2 m do momentu odebrania 

ucznia przez rodziców. 

4. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły oraz po 

odizolowaniu ucznia informuje o sytuacji rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

5. Dyrektor szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Brodnicy o zaobserwowanych objawach 

chorobowych u ucznia i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły 

zachorowania na COVID – 19. 

6. W razie konieczności, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Brodnicy, dyrektor szkoły informuje również 

rodziców pozostałych dzieci. 

7. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń jak najszybciej się  

dezynfekuje. 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Po konsultacji                 

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy wstrzymuje 

się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły oraz stosuje się ściśle                    

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik gruntownie się 

sprząta, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się 

powierzchnie dotykowe. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-

CoV-2 ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się 

wytyczne odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Informacje końcowe 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek 

przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły zasłaniania ust i nosa  

oraz systematycznej dezynfekcji rąk.  

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek 

wyrzucania zużytych rękawiczek i maseczek wyłącznie do przeznaczonych 

do tego oznakowanych pojemników, znajdujących się na korytarzach 

szkoły.  

3. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem  

do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
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4. W sali, w której przebywają uczniowie, nauczyciele posiadają aktualne 

numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są 

zobowiązani do odbierania telefonu lub natychmiastowego oddzwonienia. 

5. Przy wejściu głównym umieszcza się  numery telefonów do Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brodnicy, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych. 

6. W razie wątpliwości dyrektor szkoły zwraca się do Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Brodnicy. 

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III 

szkół podstawowych oraz dostosowane do specyfiki Szkoły Podstawowej  

w Świedziebni, Szkoły Filialnej w Michałkach i w Szkoły Filialnej w Zasadach. 

 

 

Data obowiązywania: od 18 stycznia 2021 r.  
 


