
 

 

 

 

WEWNĘTRZNE  PROCEDURY 

ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA  

DOTYCZĄCE  ZAPOBIEGANIA                           

I  PRZECIWDZIAŁANIA  

PANDEMII  COVID – 19  

NA  TERENIE  ZESPOŁU  SZKÓŁ  

W  JACIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jata, 31 sierpnia 2020 r. 

 



§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze Procedury powstały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.  

2. Celem Procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły oraz  

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2, wywołującym 

chorobę COVID-19.  

3. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Procedur odpowiada Dyrektor 

Zespołu Szkół w Jacie.  

4. Do przestrzegania postanowień Procedur zobowiązani są wszyscy nauczyciele, 

pracownicy, uczniowie oraz rodzice.  

5. Nieprzestrzeganie Procedur przez nauczycieli, pracowników traktowane jest jako 

naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

6. Nieprzestrzeganie Procedur przez uczniów traktowane jest jako naruszenie podstawowych 

obowiązków uczniowskich.  

7. Nieprzestrzeganie Procedur przez rodziców/opiekunów powoduje odmowę wpuszczenia 

zainteresowanych do budynku szkoły. 

8. Nauczyciele i pracownicy szkoły pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Procedurami      

i zobowiązują się do ich stosowania. 

9. Uczniowie zostają zapoznani z Procedurami przez wychowawców klas. 

10.  Rodzice/opiekunowie zostają zapoznani z Procedurami za pomocą strony internetowej 

szkoły, podczas wrześniowych spotkań z wychowawcami i dodatkowo wypełniają 

oświadczenie stanowiące Załączniki nr 1.  

11. Procedury obowiązują od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii                    

na terenie całego kraju. 

12. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie             

lub w izolacji. 

13. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących  infekcję górnych dróg oddechowych.  W drodze do 

i ze szkoły/oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

14. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.  

15. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby trzecie, które są chore, przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji. 

16. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

17. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

zakrycie nosa i ust, 



 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

 ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

18. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością  na choroby, należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu ( zgodnie ze wskazaniem  lekarskim )           

i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. Obowiązek tego zadania spoczywa na 

wychowawcy klasy.  

19. W szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej – zarówno 

przez uczniów, rodziców/opiekunów jak i nauczycieli.  

20. Wskazane jest zachowanie dystansu min. 1,5m między wszystkimi osobami 

przebywającymi w szkole.  

21. W toku realizacji indywidualnych zajęć z dzieckiem/uczniem obowiązuje nakaz 

stosowania przyłbic ( zarówno nauczyciela jak i dziecko/ucznia ). Dziecko/uczeń po 

wejściu do sali, w której odbywają się zajęcia indywidualne powinno zdezynfekować 

ręce, nauczyciel powinien założyć rękawiczki.  

22. Dzieci do mycia rąk używają mydła antybakteryjnego w płynie i wody. 

23. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 

24. Elementy wyposażenia sal, gabinetów i korytarzy, które są najczęściej używane                 

( klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek, itp. ) są dezynfekowane minimum 2 razy 

dziennie.  

25. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Dzieci i uczniowie Zespołu Szkół w Jacie 

codziennie przed wejściem mają mierzoną temperaturę. Zgodę na pomiar wyrażają 

rodzice/opiekunowie za pomocą podpisu w oświadczeniu, które stanowi Załącznik nr 1 do 

Procedur.  Po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany. 

26. Uczniowie mogą przebywać w szkole od godziny 7.30.  

27. Uczniowie klas IV – VIII korzystają z indywidualnych szafek na odzież wierzchnią, 

obuwie oraz przybory szkolne, a uczniowie klas 0 – III korzystają z wydzielonych dla 

każdej grupy boksów w szatni na parterze. Podczas pobytu w szatni uczniowie stosują się 

do zasad bezpieczeństwa, zakrywają nos i usta. 

28. Należy wietrzyć sale, części wspólne ( korytarze ) co najmniej raz na godzinę,                  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.  

29. Wychowawca oddziału przedszkolnego i nauczyciele klas I-III organizują przerwy              

dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, ale nie rzadziej                       

niż co 45 minut. Przerwy te nie mogą pokrywać się z przerwami dla pozostałych uczniów.  

30. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które 

nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego 

są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.  Przybory do  ćwiczeń 

( piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować. 

31. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

33. W trakcie muzyki uczniowie nie korzystają z instrumentów.  



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

powietrzu pod opieką nauczyciela na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym, boisku              

lub placu zabaw, w tym w czasie przerw. Wyboru tej formy odpoczynku dokonuje 

nauczyciel, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.  

35. Po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu uczniowie muszą umyć ręce.  

36. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść, wycieczek, grupowych spotkań                      

z osobami trzecimi i dyskotek szkolnych. 

37. Ogranicza się do minimum ilość uroczystości szkolnych. Udział uczniów będzie 

organizowany w systemie zmianowym z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych 

 

1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego                

na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m
2 

, a w przypadku 

liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne 

dziecko – jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie o 2 m
2
, jeżeli 

powyżej 5 h to o 2,5 m
2 

.  

2. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów oraz od biurka nauczyciela powinny 

wynosić min. 1,5 m. 

3. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają w stałych salach. Wyjątek stanowi lekcja 

informatyki i wychowania fizycznego. 

4. Wychowankowie oddziału przedszkolnego i uczniowie zajmują miejsca zgodnie                       

ze wskazaniem nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.  

5. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów. 

6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku a w przypadku uczniów klas IV-VIII               

w szafkach szkolnych; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

7. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/oddziału przedszkolnego 

niepotrzebnych rzeczy ( zabawek, telefonów komórkowych, głośników, itp. ). 

8. Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia.  

 

§ 3 

Wybór formy kształcenia  

  
1. Od 1 września 2020 r. – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej               

w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną  

tygodniowym planem zajęć.  

2. W zależności od tego, czy powiat niżański, na terenie którego ma siedzibę Zespół Szkół  

w Jacie, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie                                    

z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii                  



(Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury   

ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach. 

3. W  przypadku   zaliczenia   powiatu  niżańskiego do   strefy   „żółtej” Dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,              

etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich                       

lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie 

kształcenia na odległość (zdalnego), 

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas 

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   

(edukacji zdalnej). 

4. W przypadku zaliczenia powiatu niżańskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – 

oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu                  

w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 4 wymaga uzyskania zgody   

organu   prowadzącego   i  otrzymania  pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nisku. 

6. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust.                        

3 pkt 3 i 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie                    

z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych. 

 

§ 4 

Przerwy i dyżury nauczycieli  

 

1. Codziennie o godzinie 7.30 zaczyna dyżur nauczyciel, który w danym dniu                 

rozpoczyna jako pierwszy zajęcia w określonej klasie. Dzieci i uczniowie przybywający 

do szkoły oczekują na lekcje w klasach pod opieką nauczyciela.  

2. W klasach IV-VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. 

3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów klas 

IV-VIII w czasie jednej z długich przerw z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu.  

4. Po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu uczniowie muszą umyć ręce.  

5. Uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.                

Począwszy od zakończenia pierwszej lekcji, nauczycielem dyżurującym jest nauczyciel 

kończący lekcję w danej klasie. 

6. Przerwy 5-cio minutowe uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela dyżurującego              

w klasie. Podczas tych przerw uczniowie mogą spożywać własną żywność,                       

ale tylko w swoich ławkach, po uprzednim umyciu rąk. 

7. Przerwy długie (15-sto minutowe nieobiadowe i 10-cio minutowe) uczniowie spędzają           

pod opieką nauczyciela dyżurującego na dziedzińcu wewnętrznym lub boisku szkolnym,   

a jeśli warunki atmosferyczne nie są sprzyjające, każda klasa w swoim zespole przebywa 

na ławkach naprzeciw własnej klasy. Klasa IV natomiast przebywa w takich sytuacjach na 

korytarzu dolnym, pod opieką nauczyciela dyżurującego.  



8. Wychowawca oddziału przedszkolnego i nauczyciele w klasach I–III organizują przerwy 

dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 

min. Przerwy te nie mogą pokrywać się z przerwami dla pozostałych uczniów. Jeżeli 

pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów, pod opieka 

nauczyciela z pobytu na świeżym powietrzu  na terenie szkoły. Podczas przerw opiekę na 

wychowankami oddziału przedszkolnego i uczniami klas I-III sprawują wychowawcy lub 

nauczyciele kończący lekcje w tych klasach lub w oddziale przedszkolnym.  

9. Z toalet jednocześnie może korzystać troje dzieci/uczniów. W przypadku uczniów klas 

IV-VIII może się to odbywać tylko podczas przerw. Nauczyciele dyżurujący dopilnowują 

przestrzegania przez uczniów tej zasady.  

10. Na terenie szkoły – w przestrzeni wspólnej - wymagane jest noszenie przez uczniów           

i nauczycieli osłon nosa i twarzy. 

 

§ 5 

Dowożenie dzieci i uczniów 

 

1. Dowożenie uczniów odbywa się zgodnie z harmonogramem kursu autobusu szkolnego. 

2. Za opiekę nad uczniami podczas przebywania w autobusie szkolnym oraz w porannej 

drodze do wejścia szkolnego odpowiada opiekun dzieci i młodzieży dojeżdżającej. 

3. Po zakończeniu zajęć o godzinie 12.30 wychowawca oddziału przedszkolnego                  

i nauczyciele kończący lekcje w klasach  I-III pomagają dzieciom przy pakowaniu się                   

i  ubieraniu. 

4. Za opiekę i odprowadzanie dzieci i uczniów do autobusu szkolnego o godz.12.30 

odpowiada wychowawca świetlicy. 

5. Za opiekę nad uczniami i ich odprowadzanie do autobusu szkolnego o godz.14.15 

odpowiada wychowawca świetlicy.  

6. W drodze do i z autobusu szkolnego dzieci i uczniowie dowożeni zobowiązani są              

do zakrywania ust i nosa.  

7. Wszyscy przebywający w autobusie szkolnym zobowiązani są do zakrywania nosa               

i ust.  

8. Opiekun dzieci i młodzieży dojeżdżającej dezynfekuje poręcze, uchwyty przy siedzeniach 

i klamki w autobusie  po każdym zakończonym kursie.  

 

§ 6 

Bibliotek szkolna  
 

1. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami                            

i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej 

szkoły. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania 

przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą 

korzystać z biblioteki szkolnej. 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie. 

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych 

użytkowników oraz personelu biblioteki. 



4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać                                

w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osoby. 

5. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz 

korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce 

naukowe wspólnego użytku. 

6. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście                       

lub elektronicznie. 

7. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki                      

w wybrany sposób: 

 napisać poprzez dziennik elektroniczny tytuł zamawianej książki, swoje imię  

     i nazwisko oraz klasę; 

 osobiście, każdego dnia w godzinach pracy biblioteki. 

8. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia 

po złożeniu zamówienia lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji 

zamówienia. 

9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

10. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone z wypożyczania. 

11. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę 

lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

12. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki. 

13. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien 

dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników. 

 

 
 

§ 7 

Stołówka szkolna  
 

1. Placówka prowadzi własną kuchnię.  

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest 

nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą. Uczniowie, którzy nie jedzą 

obiadów w szkole, mają obowiązek przyjść razem z grupą na stołówkę i w tym czasie 

spożyć własny posiłek. 

3. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie                 

z ustalonym harmonogramem (grupami). 

4. Przed wejściem na stołówkę nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci 

dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk oraz 

zdezynfekowały ręce.  

5. Nauczyciel może wejść z dziećmi na stołówkę dopiero po upewnieniu się, czy:                                           

z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa, pracownik obsługi wykonał zabiegi 

higieniczno - dezynfekujące stołów i  poręczy krzeseł. 



6. Na stołówce nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały              

od stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie                            

z jednej klasy/grupy.  

7. Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze 

min. 60 °C.  

8. Posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę kuchenną. 

9. Po spożyciu posiłku przez dzieci nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu                         

z dziećmi ze stołówki. Wychodzi cała grupa, osoby, które zjadły wcześniej obiad, czekają           

na pozostałych. 

10. Po posiłku dzieci dezynfekują lub myją ręce mydłem antybakteryjnym. 

 

 

§ 8 

Plac zabaw, boiska, sala gimnastyczna  
 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, boisku nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.  

3. Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym.  

4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa. Na boisku 

szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów. Za utrzymanie 

dystansu między uczniami odpowiadają opiekunowie.  

5. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. 

6. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m.  

7. Po powrocie z placu zabaw, boiska dzieci dokładnie myją ręce.  

8. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami. 

9. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier 

i zabaw kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu. 

10. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali 

gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich. 

11. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także 

podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym 

dniu zajęć. 

12. Podczas korzystania z boiska, placu zabaw i sali gimnastycznej nie ma konieczności 

zakrywania nosa i ust. 

 

§ 9 

Świetlica szkolna  
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej ora uczniów dojeżdżających do szkoły w godzinach             

od 11.00 do 16.00.  



2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

3. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) 

umieszcza się środki do dezynfekcji rąk. 

4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy  

do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy. 

5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ 

wychowawców do zachowania dystansu. 

6. Świetlicę należy wietrzyć: 

a) codziennie rano, przed przyjściem wychowanków; 

b) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy; 

c) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sali. 

7. Wychowawca świetlicy odpowiada za opiekę i odprowadzanie dzieci i uczniów do 

autobusu szkolnego o godz.12.30 i 14.15.  

 

§ 10 

Dezynfekcja pomieszczeń  

 
1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat 

Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie 

nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te 

nie wymagają spłukiwania.  

2. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia              

lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, 

gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach 

(sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa). 

3. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł, siedziska                              

i  oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe 

do placówki, zabawki, szafki w szatni, kurki przy kranach, sanitariaty są myte                                          

i dezynfekowane co najmniej 2 razy dziennie. Podłogi są myte i dezynfekowane 

codziennie na koniec dnia. 

4. Pracownicy obsługi wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie 

narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów środków służących                     

do dezynfekcji. 

5. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej 

staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania środków 

bakteriobójczych.  

6. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie umieszczone są podajniki z płynem 

dezynfekującym znajduje się instrukcja informująca o sposobie jego zastosowania. 

7. W łazienkach znajdują się plakaty z instrukcją mycia rąk. 

 

 

 



 

§ 11 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły 
 

 

1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy 

uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.                                

Przy wejściu sprawdzana jest dziecku temperatura przy użyciu termometru 

bezdotykowego. Jeżeli rodzic/uczeń odmawia lub dziecko ma temperaturę powyżej 38º C 

nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych                

i konsultacjach na terenie szkoły. W celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia 

należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej 

zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  nie 

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.  

3. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni 

przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

4. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby 

zdrowe. 

5. Do szkoły uczniowie, do  oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą                                       

(są przyprowadzani) lub dowożeni  nie wcześniej niż o godzinie 7.30. 

6. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły zachowują dystans społeczny                     

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 

min. 1,5 metra. 

7. Rodzice uczniów nie wchodzą do budynku szkoły. Wyjątek stanowią 

rodzice/opiekunowie wychowanków oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I. Mogą 

oni wchodzić z dziećmi do oznakowanej przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasad:          

1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 

/dziećmi 1,5 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy jednak 

ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów  do niezbędnego minimum. 

8. Uczniowie i pracownicy szkoły do budynku szkoły wchodzą ustalonym wejściem, 

zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się 

przed wejściem do szkoły. 

9. Szkoła udostępnia dwa wejścia do budynku:  

wejście A (główne wejście do szkoły) –    dla dzieci oddziału przedszkolnego i klas I-IV; 

wejście B (naprzeciwko parkingu) –          dla uczniów klas V – VIII. 

10. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły bez zachowania dystansu 

społecznego 1,5 m lub stosowania osłony nosa i ust. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 12 

Wychowawcy 

 
 

1. Wychowawcy klas uaktualnią informacje dotyczące adresów mailowych uczniów                 

i rodziców/opiekunów. 

2. Wychowawcy ustalą sposób szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

wychowanków i uczniów. Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość. Wskazane jest uzyskanie 2 numerów telefonów kontaktowych 

rodziców/opiekunów.   

3. Wychowawcy umożliwią rodzicom szybki kontakt z wychowawcą danej grupy.  

4. Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie 

zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na dbałość o higienę i troskę o własne zdrowie.  

 

 

§ 13 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując 

zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3. Nauczyciele dokumentują prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób 

ustalony przez dyrektora szkoły. 

4. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej                     

raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane                     

jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

5. Nauczyciele zobowiązani są zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły,  przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 

z zajęć na świeżym powietrzu.  

6. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, 

może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

 

 

§ 14 

              Rodzice/opiekunowie 

 

1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe         

bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś                 

na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole 

w czasie trwania epidemii COVID-19. 



4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów, adresów e-mail), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach 

nagłych. 

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji           

na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej 

ważnej zmianie. 

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego wypełnienia i podpisania 

oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 Procedur ( nie później niż do 4 września             

2020 r. ).   

7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać 

ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

 

§ 15 

 Pracownicy szkoły 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Pracownicy szkoły w kontaktach z rodzicami  i osobami z zewnątrz zobowiązani są do 

zachowania dystansu i zakrywania ust i nosa. 

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 

zakrywania ust i nosa. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, 

inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 

szerzenia się COVID-19. 

8. Dwa razy dziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

 dezynfekcji toalet, 

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali 

przedszkolnej. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego                   

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

 



 

10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 pomiar temperatury uczniom i osobom trzecim, przebywającym na terenie szkoły, 

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie, 

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie             

i dezynfekowanie, 

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

i dezynfekcja.  

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl. 

12. Personel kuchenny i pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§ 16 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. Przez pojęcie osoby trzeciej rozumie się inne osoby niż uczniowie, pracownicy 

szkoły i rodzice.  

2. Dyrektor szkoły decyduje o wejściu osób trzecich na teren budynku.  

3. Przy wejściu do szkoły znajduje się Księga wejść, w której każda osoba trzecia powinna 

odnotować przybycie i wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała. 

4. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości                      

co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek  

oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego 

kontaktu z uczniami. 

5. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem 

korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust               

i nosa). 

6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

 

 

§ 17 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,              

nie mogą przychodzić do szkoły/oddziału przedszkolnego.  



2. O podejrzeniu zakażeniem COVID - 19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora,            

a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę 

ciała powyżej 38,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, 

który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia 

ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym 

pomieszczeniu. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki), 

służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu                           

w szkole oznaki chorobowe. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

(fartuch ochronny, rękawiczki, maseczki, przyłbice) oraz środki do dezynfekcji.  

5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką sekretarki lub woźnej z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy 

muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców dziecka, a w przypadku podejrzenia o zakażenie COVID – 19  także Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę. 

7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się 

do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

§ 18 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 

 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów,                   

nie powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach sugerujących zakażenie COVID - 19 powinien 

niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu 

zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt 2, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  



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

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

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedury wewnętrzne wchodzą w życie  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Jacie  

i obowiązują od 1 wrzesnia 2020 r.  do odwołania. 

2. Procedury mogą być modyfikowane. 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami niezwłocznie po  wydaniu 

zarządzenia. 

4. Uczniowie zostaną zapoznani z Procedurami podczas pierwszych zajęć w szkole. 

5. Rodzice/opiekunowie zostają zapoznani z Procedurami za pomocą strony internetowej 

szkoły, podczas wrześniowych spotkań z wychowawcami i dodatkowo wypełniają 

oświadczenie stanowiące Załączniki nr 1.  

6. Rodzice/opiekunowie zaopatrują swoje dzieci w środki osłaniające nos i usta (maseczki, 

przyłbice). 

7. O wszelkich zmianach w Procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

8. Na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły znajdują się 

aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować                    

w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych COVID -19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 1 

 

                                                                                                                                          Jata, 1 września 2020r. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 

……………………………………………… 

Nr telefonu matki/opiekuna prawnego 

……………………………………………… 

Nr telefonu ojca/opiekuna prawnego 

……………………………………………… 

Adres e-mail matki/opiekuna prawnego 

………………………………………………. 

Adres e-mail ojca/opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

 

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

                                            Imię i nazwisko dziecka,  klasa 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję „Wewnętrzne procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Jacie                                   

od 1 września 2020 r. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

pracowników i innych dzieci w ZS w Jacie COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki nad 

dzieckiem,  wraz  z pracownikami Zespołu Szkół w Jacie i ich rodzinami. 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z wysłaniem dziecka do 

szkoły, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na 

narażenie  na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, 

gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, 

katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały 

kwarantannę. 
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7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego 

dziecka, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

8. Poinformuję wychowawcę klasy o chorobach układu oddechowego i alergiach, na które 

cierpi dziecko. (strona nr 2 oświadczenia). 

9. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury ciała mojego dziecka przy 

przyjęciu do szkoły i w razie potrzeby na pomiar temperatury w trakcie przebywania                    

w szkole. 

10. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów                          

(zabawki, telefony komórkowe, głośniki itp.) 

11. Zostałem poinformowany, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren Zespołu podczas pobytu w szkole, 

wyjątkiem jest boisko, plac zabaw należący do placówki. 

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od dyrektora, nauczycieli, 

wychowawcy lub innego pracownika szkoły, oraz do odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego pomieszczenia do izolacji. 

13. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mojego dziecka lub innego domownika czy 

osoby, z którą dziecko miało styczność powiadomię o tym fakcie szkołę oraz Powiatową 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku i zastosuję się do podanych tam 

wytycznych. 

14. O każdorazowej zmianie danych zawartych w powyższym oświadczeniu natychmiast 

powiadomię Dyrekcję ZS w Jacie - tel. 15 8796217. 

15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych                                     

w przypadku wystąpienia zarażenia COVID-19 u mojego dziecka. 

 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                           podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

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

Nazwa choroby układu oddechowego lub alergii, na którą cierpi Państwa dziecko 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie informacje na temat zakażenia COVID-19, procedury bezpieczeństwa i druk 

oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły www.pspjata.cba.pl. 
 

 

 


