
 

 

Procedury pracy  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Głubczynie  

w okresie pandemii 

 

 

 

 

 

 

 
2020/2021 

 

 



Procedury pracy szkoły w okresie pandemii 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19( Dz. U z 2020r. poz. 493), 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r.  

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 

również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 

Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.   

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 

procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka 

do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły . 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone  w 

zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczki, rękawiczki. Jeśli 

dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, 

trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek 

stwierdzenia podejrzenia zakażenia . 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć 

przyborów sportowych. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły,  który  dokonuje pomiaru temperatury 

dziecka/pracownika. 



III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

     1.    Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 

środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania 

swoich obowiązków. 

• W czasie trwania lekcji wietrzy korytarze w szkole.  

• Po każdej przerwie dezynfekują łazienki, klamki, poręcze, parapety . 

• W czasie wydawania posiłków podają posiłki uczniom (dezynfekują po każdej grupie 

uczniów stoliki). 

• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) po 

zakończonych zajęciach w danej sali lekcyjnej dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub 

wodą z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

 2.      Obowiązki pracownika kuchni - stołówki: 

• Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia. 

• Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

• Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

• Dba o czystość magazynu spożywczego. 

• Dba o higieniczny odbiór obiadów od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: 

fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest 

obiad. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami.  
• Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa. Posiłki podawane są uczniom przez 

pracowników obsługi. 

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

3.       Obowiązki nauczycieli: 

• Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze, dydaktyczne, konsultacje dydaktyczne w szkole lub zajęcia dydaktyczne 

realizowane w formie pracy zdalnej. 

• Nauczyciele realizują zajęcia lekcyjne w salach przypisanych dla danej klasy. 



•  Po wejściu do klasy nauczyciel dopilnowuje by uczniowie zdezynfekowali ręce i zajęli 

przypisane im miejsce. 

•  Nauczyciele przechodząc z pokoju nauczycielskiego do klas lub z klas do pokoju 

nauczycielskiego mają zasłonięte usta i nos. 

• W trakcie zajęć nauczyciel może mieć zasłonięte usta i nos. 

• Po zakończonej lekcji nauczyciel otwiera okna w sali lekcyjnej i dezynfekuje stanowiska 

pracy (komputer i biurko). 

• Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

• Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego przebywających jednocześnie w w/w miejscu. 

• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przyszkolnego tak, aby grupy nie 

mieszały się ze sobą. 

• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu 

zabaw. 

• Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

• W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele zobowiązani są 

świadczyć pracę na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.), zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z 

późn. zm.). 

IV.  ZASADY POSTĘPOWANIA UCZNIÓW 

1.  Wchodząc do szkoły uczniowie mają zasłaniać usta i nos. 

2.  Po wejściu uczniowie dezynfekują ręce i udają się w wyznaczony dla nich rejon szkoły. 

3.  Po przejściu do klasy uczeń może odsłonić usta i nos.  

4.  Uczniowie realizują zajęcia w wyznaczonych salach lekcyjnych. 

5.  Przy każdym wejściu do sali lekcyjnej każdy uczeń dezynfekuje ręce. 

6.  Uczniowie na sali lekcyjnej zajmują wyznaczone miejsca. 

7.  Każdy uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów. 

8.  Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzący ze szkoły do chwili opuszczenia budynku              

mają zasłonięte usta i nos. 

V.  OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii Covid-19.  



2. Dostarczają do placówki uzupełnione oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące 

załącznik nr 1 i zgodę na pomiar temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 2 (do pobrania ze 

strony szkoły i zakładka Dokumenty szkolne następnie wybieramy pliki do pobrania).  
3. Każdego dnia rano rodzice powinni w domu skontrolować stan zdrowia dziecka. Do szkoły 

posyłane są tylko dzieci zdrowe. 
4. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły lub odbierający je po lekcjach nie wchodzą na 

teren szkoły. 
5. Rodzice w uzasadnionych przypadkach mogą wejść na teren szkoły pamiętając o obowiązku 

zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. Zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 

w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co 

najmniej 1,5 metra. 
6. Rodzice powinni dopilnować, by dzieci nie przychodziły do szkoły wcześniej niż 10 minut 

przed rozpoczęciem lekcji. 
7. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez 

dziecko do placówki. 
8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły. 

VI.  PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM: 

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. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają  obowiązek dezynfekowania rąk 

udostępnionym płynem do dezynfekcji.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci w wyjątkowych sytuacjach mogą wejść 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, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 



7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. 

8. 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. 

9. Sale i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

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

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

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

można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  
 

VII.  PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę lub maseczkę, 

fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowane do izolatorium – wyznaczonego 

pomieszczenia. 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o 

zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 . 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, 

kaszel, gorączkę): 

• Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – 

izolatorium 

• Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki. 

• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

7. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 



                                                                                                                               Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Ja niżej podpisany/a: 

 

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

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

 

1. Moja córka/ mój syn: 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

                                                   ( nazwisko i imię dziecka) 

  

nie miał/nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, 

np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za posłanie dziecka do szkoły w 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

3.Zostałem/-am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin tj.: 

- Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

- W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (  nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

 - W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 

szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 

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

6.W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie oraz Organu 

Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z 

panującej obecnie pandemii. 

  

  

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

     miejscowość, data                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego   



Załącznik 2 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka 

 

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………….. 
      (imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy klasy …….. uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie. 

 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 

 

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela, pracownika szkoły 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w szczególności 

w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

………………………..     ……………………………….. 
         (miejscowość, data)                                 (podpis rodzica/opiekuna)  

 

 

 

 

 

 
 

                     


