
PROCEDURA 

 Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Grabicach  

z filią w Strzegowie od 01.09.2021r.  

oraz procedury zachowania w związku z COVID 19 
 

 

I. Organizacja zajęć,  przychodzenie/wychodzenie oraz przebywania uczniów 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 lub w izolacji. 

2. Uczniowie i dzieci przedszkolne 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.  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 

dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa 

poprzez maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, osoby które 

będą musiały znaleźć się w przestrzeni szkolnej obowiązuje stosowanie środków ochronnych 

takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą być to jednak 

tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

i w wyznaczonych obszarach. 

6. Uczeń  w drodze do i ze szkoły  zachowuje dystans społeczny 1,5m. 

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu. 

8. W szkole stosowane są maseczki we wspólnych przestrzeniach: w czasie przerw wspólnych 

na korytarzu szkolnym, w szatni. 

9. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczeń nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów, nauczyciela. Wszystkie przybory, podręczniki 

uczeń przechowuje we własnej szafce i na swoim stoliku. 

10. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo musi zdezynfekować ręce, a jeżeli ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi je 

umyć w najbliższej toalecie szkolnej. Zalecane jest tuż po przyjściu do szkoły mycie rą z 

użyciem mydła ciepłą wodą. 

11. Po wejściu do szkoły uczniowie przebywają w maseczkach aż do momentu wejścia do sali na 

lekcję. Uczniowie noszą maseczki w czasie wspólnego pobytu na przerwach. Podczas 



korzystania ze wspólnych przestrzeni w szkole takich jak korytarze, szatnie czy toalety 

szkolne obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust wszystkich uczniów oraz 

całego personelu szkolnego.  

12. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie na terenie szkoły. 

13. Uczeń bezwzględnie stosuje w szkole  zasady higieny: często musi myć ręce wodą z mydłem, 

nie podaje ręki na powitanie i pożegnanie, zachowuje dystans do innych, a także unika 

dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Uczeń jest zobowiązany do zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania.  

15. Uczeń korzysta samodzielnie z tablicy/monitora dotykowego jak również z markerów do 

tablicy, po czym dezynfekuje ręce, marker itp. pomoce.  

16. W czasie pobytu uczniów w szkole wyodrębnia się kilka minut przeznaczone na spożywanie 

w sali lekcyjnej śniadania. Obiady są spożywane w stołówce szkolnej zgodnie z przyjętą 

procedurą z podziałem na dwie przerwy obiadowe. 

17. Uczniom przeprowadza się częste pogadanki dotyczące zwalczania COVID19. 

18. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte /podczas sprzyjającej 

pogody/, tak aby uczniowie, nauczyciele, pracownicy nie musieli ich otwierać przez co 

ograniczając dotykanie klamek. 

19. Przy wejściu do szkoły jest  umieszczony  płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby 

wchodzące są zobligowane do korzystania z niego. 

20. Pracownicy obsługi oraz nauczyciele przebywający w szkole są wyposażeni  w środki 

ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne.  

21. Uczniowie i dzieci przedszkolne są wyposażone w maseczki. W sytuacjach wyjątkowych, gdy 

uczeń zapomni, zniszczy, zgubi maseczkę może zwrócić się do wychowawcy, który mu 

przekaże nową maseczkę. 

22. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami 

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

23. Ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywane są w  czystości sale lekcyjne, pomieszczenia 

sanitarne, ciągi komunikacyjne, dezynfekowane są  powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blaty 

w salach. Dezynfekcja jest przeprowadzana w miarę możliwości po każdej lekcji lub po 

opuszczeniu sali przez jedną grupę uczniów. 

24. W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jest to sala gimnastyczna /Grabice/ oraz sala 

sportu /Strzegów/. 

25. W szkole w łatwo dostępnym miejscu  - korytarz dolny i górny są umieszczone numery 

telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych. 

26. Uczniowie spędzają w miarę możliwości wszystkie przerwy na świeżym powietrzu – boisko 

przed szkołą . Przy niesprzyjającej aurze pogodowej uczniowie spędzają przerwy na 

korytarzach szkolnych zgodnie z zajmowanymi salami. Grabice: klasy II, III, IV, VI  na 

dolnym korytarzu; klasy V, VII, VIII na górnym korytarzu.  

27. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy 

przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

28. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zachowuje się: 



 odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że 

pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co 

najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawia się  wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekuje się powierzchnie dotykowe biurka nauczyciela, 

 w miarę możliwości nauczyciele ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnia się nauczycielowi maseczki, rękawiczki jednorazowe,  środki do 

dezynfekcji rąk 

29. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe będą  regularnie czyszczone z użyciem wody 

z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest myta 

przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany 

sprzęt sportowy (dezynfekuje sprzęt nauczyciel) – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

30. W szkole należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w 

czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

31. W szkole zwiększa się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

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

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

33. Personel obsługi gospodarczej szkoły, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 

wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

34. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy są zgodne z obowiązującymi 

procedurami, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone podstawowe numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w 

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Pracownicy szkoły dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które 

wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 

nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Pracownicy obsługi  

zapewniają regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

3. Uczniowie zobligowani są do  regularnego mycia rąk wodą z mydłem, przede wszystkim w 

pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Pracownicy obsługi  zapewniają regularne 

napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Dyrektor  monitoruje codzienne prace porządkowe, 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. 

5. Dyrektor monitoruje codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 



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 sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

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

8. Na bieżąco są czyszczone urządzenia sanitarnohigieniczne,  z użyciem detergentu lub poprzez  

dezynfekcję. 

9. Na terenie szkoły jest zapewnione miejsca/pojemniki do  wyrzucania maseczek i rękawic 

jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej 

GIS:https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-

postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

10. Sale lekcyjne są nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również 

przed rozpoczęciem zajęć. 

 

III. Gastronomia 

1. 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 należy 

wprowadzić 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. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi 

pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo 

dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej z podziałem na dwie przerwy, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 

Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 

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

4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

6. Żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, stosowane są jednorazowe naczynia i sztućce. 

7. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to 

dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i 

sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Zużyte pojemniki i sztućce są 

odpowiednio segregowane.  

8. Z sali jadalnej są usunięte  dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki). Mogą 

być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce rezygnuje się  z samoobsługi i 

dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty podawane są przez osobę do 

tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

 

. 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


 

IV. Procedura postępowania i zachowania nauczycieli. 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany w miarę możliwości często wyjaśniać 

uczniom, przeprowadzać pogadanki, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Nauczyciel bezwzględnie stosuje zasadę dystansu w sali z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy nim a uczniami.  

3. Nauczyciel pilnuje, by  uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

4. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjne, co najmniej raz na godzinę. W okresie jesiennym w 

sali powinny być uchylone okna przez wszystkie lekcje. 

5. Nauczyciel przypomina uczniom i zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie 

myli ręce.  

6. Uczniowie na bieżąco regularnie korzystają z płynów dezynfekujących 

umieszczonych w salach lekcyjnych. 

7. Nauczyciel bezwzględnie unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu. 

8. Nauczyciel nie organizuje występów, apeli i wycieczek skupiających więcej niż jedną 

klasę. 

 

V. Procedura postępowania i zachowania pracowników obsługi. 

1. Pracownicy obsługi przychodzą do pracy wg ściśle określonego grafiku ustalonego  

przez dyrektora szkoły. 

2. Pracownicy uczestniczą w  przeprowadzonym przez dyrektora  spotkaniu ze 

zwróceniem uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również 

dotyczącą ich samych. Są zobowiązani do ścisłego przestrzegania reguł. 

3. Pracownicy obsługi przebywający w szkole są wyposażeni  w środki ochrony 

osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne.  

4. W szkole jest zapewniony  sprzęt i środki do dezynfekcji, jest  prowadzony 

monitoring prac porządkowych. 

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do utrzymywania w czystości ze szczególnym 

uwzględnieniem sal, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowane są  powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączników światła, 

uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

Dezynfekcja jest przeprowadzana co godzinę lub po każdej zmianie uczniów w sali. 

6. Pracownicy obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami 

do minimum. Zabronione jest przebywanie pracowników obsługi w pomieszczeniach, 

gdzie aktualnie przebywają uczniowie i nauczyciele./lekcje, przerwy na korytarzach, 

inne gabinety z uczniami/ 

7. Do szkoły nie przychodzą pracownicy chorzy. 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Wykonuje to pracownik, który pierwszy zaobserwował niepokojące objawy, 

następnie zawiadamia dyrektora szkoły. Należy wtedy wstrzymać przyjmowanie 

kolejnych grup uczniów, wejść innych pracowników oraz skorzystać z teleporady 

medycznej, kiedy będzie wskazanie lekarza powiadomić właściwą miejscowo 



powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole  procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

10. Rekomenduje się ustalenie listy 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 oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

 

VI.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

 

1. Jeżeli dziecko lub osoba dorosła przebywająca w szkole manifestuje, przejawia niepokojące 

objawy choroby należy odizolować taka osobę w odrębnym pomieszczeniu – sala nr 1 na 

parterze szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. W przypadku dziecka 

należy niezwłocznie powiadomić  dyrektora szkoły/wicedyrektora szkoły oraz 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Powiadomić  stację 

epidemiologiczno-sanitarną o zaistniałej sytuacji. 

W przypadku dorosłego należy zwrócić się do właściwej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w 

celu konsultacji i porady. 

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy powiadomić pogotowie medyczne. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

Wykonuje to pracownik, który pierwszy zaobserwował niepokojące objawy, następnie 

zawiadamia dyrektora szkoły. Należy wtedy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup 

uczniów, wejść innych pracowników oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, 

podejrzany o zachorowanie  powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń,  pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole  procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę każdy zaistniały 

przypadek. 

6. Rekomenduje się ustalenie listy 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 oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

VII. Informacje dodatkowe 

1. Procedura będzie zmieniona poprzez aneks w momencie zmiany wytycznych 

podanych przez GIS i MEN. 
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