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Załącznik nr I do Zarządzenia Dyrektora  nr 36/2020                                  

z dnia  27 sierpnia 2020r.  

  

  

  

  

Procedury funkcjonowania   

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

w czasie epidemii COVID-19 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stalowa Wola,  27 sierpnia 2020r  

  

  

  

  



2  

  

  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii Covid-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli w Stalowej Woli oraz uczniów 

uczęszczających do szkoły i ich rodziców, w czasie epidemii zgodne z wytycznymi MEN, 

MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek.  

Celem procedur jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku  

z zagrożeniem zakażenia wirusem Covid-19 i określenie działań prewencyjnych 

mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.  

  

2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego  z zakażeniem dlatego rodzic jest zobowiązany wypełnić 

OŚWIADCZENIE stanowiące Załącznik nr 2.  

3. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.  

  

Organizacja zajęć w szkole:  

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. Rodzice i opiekunowie przekazują dziecko osobie wyznaczonej przez szkołę w drzwiach 

wejściowych do budynku.   

4. Rodzice, opiekunowie odbierają dziecko ze szkoły w wyznaczonych planem lekcji 

godzinach, oczekują na dziecko przed szkołą.  

5. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Przy 

wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku 

szkoły nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, 

korzystają z płynu do dezynfekcji rąk wystawionego przy wejściu oraz obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa.  

6. Do kontaktu z rodzicami i opiekunami uczniów szkoła będzie korzystała z podanych przez 

rodziców/opiekunów (obowiązkowo) aktualnych numerów telefonów i adresów 

mailowych. Preferowanym sposobem będzie kontakt na odległość z wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego czy innych narzędzi telekomunikacyjnych.  
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7. O dyżurach informacyjnych i zebraniach na terenie szkoły rodzice zostaną powiadomieni 

drogą elektroniczną ( strona szkoły oraz e-dziennik).   

8. Wyznaczeni pracownicy szkoły będą mogli kontrolować stan zdrowia uczniów i osób 

przebywających na terenie szkoły przy użyciu termometru bezdotykowego.   

9. Termometr bezdotykowy musi zostać dezynfekowany  po użyciu w danej grupie.   

10. Należy odizolować ucznia w IZOLATCE, jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u niego 

objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły i  zapewnia min. 2 m odległości od innych osób.   

11. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły poprzez: różne godziny przychodzenia uczniów 

z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku oraz przypisania  

klasom stałych sal lekcyjnych i unikanie częstej zmiany pomieszczeń,  w których odbywają 

się zajęcia, wytyczenie specjalistyczną taśmą dróg poruszania się uczniów po szkole, 

wyznaczenie wymaganych odstępów oraz zamontowanie ekranów/pleks zabezpieczających 

w sekretariacie oraz Izolatce.  

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja przy wejściu do szkoły, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć nauczyciel czyści  lub dezynfekuje 

po każdej grupie.   

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 używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.   

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie przyszkolnym, w tym w czasie przerw.  

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.   

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   
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21. W celu  bezpiecznego korzystania z szatni,  wprowadza się różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły, wyznacza się drogi dojścia oraz umieszcza środek do dezynfekcji rąk 

przy wejściu do szatni.   

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są 

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.  

23. Do szkolnej świetlicy zapisywane są dzieci rodziców pracujących na jedną zmianę. 

Pierwszeństwo w naborze do świetlicy mają dzieci pracowników służby zdrowia i grup 

mundurowych.  

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

25. Zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne organizowane w szkole uwzględniają zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych w czasie pandemii.  

26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

w bibliotekach.   

27. W sekretariacie szkoły w jednym czasie może przebywać jedna osoba, osoby oczekujące 

zachowują dystans na korytarzu przed sekretariatem.  

28. W okresie obowiązywania procedur uczniowie nie mogą korzystać ze źródełka wody pitnej 

(jest wyłączone).   

29. Rekomenduje się przynoszenie przez dzieci wody pitnej w jedno lub wielorazowych 

pojemnikach do indywidualnego korzystania.  

30. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej w jednym czasie może przebywać jeden uczeń lub 

jeden uczeń i opiekun.   

31. Ze świadczeniodawcą usług w gabinecie stomatologicznym opracowano zasady 

korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechniono je wśród uczniów i ich 

opiekunów na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa 

oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia,.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

31. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do 

dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie 

przekraczania obowiązujących stref przebywania.  

32. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza  

i po skorzystaniu z toalety.  
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33. 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.  

34. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji.   

35. Na bieżąco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.   

36. Sale zajęć, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty  

w salach, i w pomieszczeniach spożywania posiłków, poręcze krzeseł, klawiatury, 

włączniki są odkażane i myte miarę możliwości po skończonych zajęciach, po danej grupie.  

37.   Po każdej lekcji sale lekcyjne i sale zajęć są wietrzone.   

38. Jeżeli temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej 15 oC okna w salach lekcyjnych będą 

uchylone lub otwarte (górne).  

39. Prowadzi się monitoring 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. Załączniki nr 3.  

Gastronomia  

40. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk 

pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony 

osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej.  

41. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami  

w czasie epidemii. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków oraz spożywanie ich 

przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 

konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.   

42. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku.  

43. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
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wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu  

i wyparzyć.  

44. W stołówce szkolnej dania i produkty powinny być podawane przez osoby do tego 

wyznaczone/obsługę stołówki.   

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

45. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

46. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie- IZOLATKĘ , w którym będzie można odizolować  osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych.  

47. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem.  

48. 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).   

49. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

50. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.  

* Ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym.  

51. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. 

Szarych Szeregów w Stalowej Woli w czasie epidemii COVID-19. Załączniki nr 1.  

  

    

Postanowienia końcowe  

1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

  

  

                               (podpis i pieczęć dyrektora) 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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  Załącznik nr 1 do Procedur funkcjonowania  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11  
 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  w czasie epidemii COVID-19     

                         

  

  

Regulamin funkcjonowania  Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej 

Woli w czasie epidemii COVID-19  

  

1. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.  

2. Uczniowie klas 0, 1 wchodzą do szkoły wejściem do  zerówki i świetlicy- wejście C, 

kierując się od razu po dezynfekcji rąk do szatni.  

3. Uczniowie klas  2, 3, 6, 8a wchodzą do szkoły wejściem do szatni - wejście B, kierując 

się od razu po dezynfekcji rąk do szatni.  

4. Uczniowie klas 5 wchodzą do szkoły wejściem awaryjnym - wejście D, kierując się 

od razu, po dezynfekcji rąk, do swoich szafek, w szatni.  

5. Uczniowie klas 4 wchodzą do szkoły wejściem głównym PSP 11- wejście A, kierując 

się od razu po dezynfekcji rąk, do swoich szafek, w szatni.  

6. Uczniowie klas 7 i 8, uczący się w budynku SLO wchodzą do szkoły wejściem 

głównym SLO, kierując się od razu po dezynfekcji rąk, do swoich szafek, w szatni na terenie 

SLO.  

7. Na terenie szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego, czyli zachowania 

odległości co najmniej 1,5 m od drugiej osoby.   

8. W czasie lekcji uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, lecz pilnowanie 

dystansu społecznego. W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu np. nauczyciel- 

uczeń, osoby wchodzące w bliską interakcję osłaniają nos i usta.  

9. Przebywając w częściach wspólnych, takich jak korytarz (przerwa), toaleta, sklepik, 

gabinety specjalistyczne, pokój nauczycielki, gabinet dyrektorów itp. obowiązkowe jest 

zasłanianie nosa i ust maseczką, apaszką przyłbicą itp. przez uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły.  

10. Korytarze szkolne podzielone są na dwie części i ruchem prawostronnym poruszmy się  

w danej części tylko w jednym kierunku ( zgodnym ze strzałkami).  

11. Schody na piętro I i II w głównej części budynku są jednokierunkowe. Jedne służą do 

wchodzenia, drugie do schodzenia zgodnie z oznaczeniami.  

12. Po szkole poruszamy się w ograniczony sposób, po jak najmniejszej ilości miejsc tak,  

aby w razie zakażenia służby sanitarne podczas dochodzenia epidemiologicznego mogły 

ustalić, które osoby w jakich miejscach przebywały i z kim miały kontakt.  
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13. W toaletach może przebywać maksymalnie 3 osoby – pozostałe osoby czekają na 

zewnątrz w odstępach 1,5 metrowych.  

14. Przy sklepiku szkolnym zakupu może dokonywać tylko jedna osoba, pozostałe osoby 

stoją w kolejce w odstępach 1,5 metrowych.  

15. W czasie przerw ograniczamy zabawy wymagające bliskiego kontaktu fizycznego.  

16. Uczniowie jedzą własne kanapki i przekąski, nie dzielą się nimi z innymi.  

17. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi itp.  

18. Zalecamy ograniczenie powitań do skinienia głową, machania ręką lub słownego 

przywitania, a unikamy podawania sobie dłoni i uścisków.  

19. Wchodząc do sali lekcyjnej każdy uczeń dezynfekuje ręce, a szczególnie przed zajęciem 

stanowiska komputerowego.  

  

20. Po skończonych zajęciach z wf nauczyciel jest zobowiązany do zdezynfekowania 

sprzętu sportowego używanego podczas zajęć.  

  

21. Uczniowie korzystający ze stołówki zajmują miejsca przy stolikach opisanych nazwą 

swojej klasy. Po zajęciu miejsc mogą zdjąć osłonę nosa i ust.  

  

22. Podczas nauczania hybrydowego lub zdalnego obowiązuje ten sam rozkład zajęć  

i uczestnictwo wirtualne w każdej lekcji, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.  

23.  Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: 

w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. 

podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy – obowiązek osłony ust i nosa. 

 

24.  Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 

kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa 

z powodu: 

 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej 

w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 
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  Załącznik nr 2 do Procedur funkcjonowania  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11  im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  

 w czasie epidemii COVID-19      

………………………………………………………                           

……………..…………………………………………                                                                                                          

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców/ opiekunów)  

  

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że dziecko:   

  

…………………………………………………………………………………………………  
( nazwisko i imię dziecka)  

  

nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19  oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, dziecko jest zdrowe, nie przejawia oznak 

choroby. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.  

  

W sytuacji zarażenia się naszego dziecka na terenie szkoły nie będziemy wnosili skarg, zażaleń, pretensji 

do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego płynącego  z obecnej 

sytuacji w kraju.  

  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią „Procedur funkcjonowania  Publicznej Szkoły  

Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  w czasie epidemii COVID-19”  

i  zobowiązuję się do ich przestrzegania.   

  

Wyrażam/nie wyrażam (niewłaściwe skreślić) zgodę na pomiar temperatury ciała w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych  

Dziecko jest/ nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. Jeśli jest uczulone 

prosimy podać na jakie środki…………………………………………………………………………….  

  

  

  

Stalowa Wola, dnia…………………………………  

  

………………………      ………………………..  

Podpisy rodziców/opiekunów 


