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ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

Podstawa prawna 

● 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 2020 poz. 493 

ze zm.) 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty… (Dz. U. poz. 1389) 

● Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 

czerwonej / żółtej 

1. ZASADY OGÓLNE – PKT 1-8 

2. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY – PKT 9-12 

3. OBOWIĄZKI RODZICÓW – PKT 13-25 

4. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW / NAUCZYCIELI – PKT 26-40 

5. OBOWIĄZKI UCZNIA – PKT 41-59 

6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – PKT 60-80 

7. ORGANIZACJA LEKCJI INFORMATYKI  – PKT 81-99 

8. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ – PKT 100-113 

9. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-

19 – PKT 114-132 

10. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ – PKT 133-140 

11. ODPROWADZANIE DZIECI DO I ZE SZKOŁY – PKT 141-146 

12. BIBLIOTEKA SZKOLNA – PKT 147-149 

13. PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE – PKT 150-158 

14. FUNKCJONOWANIE SKLEPIKU SZKOLNEGO I WYDAWANIE OBIADÓW – PKT 159-167 

15. EWENTUALNE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY – PKT 168-169 

ZASADY OGÓLNE 

1. W szkole wydzielona jest przestrzeń wspólna na parterze szkoły. Miejsce to wyposażone jest w 

pojemnik do dezynfekcji, plakaty obrazujące zasady dezynfekcji, ważne telefony do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, dzwonek. 

2. Osoby z zewnątrz (rodzice, petenci, kurierzy) przebywają w przestrzeni wspólnej na parterze 

szkoły przed głównymi drzwiami wewnętrznymi po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. 

3. W przypadku otrzymania zgody wejścia na teren szkoły (udzielanej przez sekretariat) osoby z 

zewnątrz obowiązuje ochrona ust, nosa i w miarę możliwości noszenie rękawiczek 

jednorazowych. Taka sytuacja dotyczy np. odebrania chorego dziecka, dokumentu.  

4. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które znajdują się w apteczce na portierni i w 

sekretariacie szkoły - pomiaru temperatury dokonuje się w przypadku zgłoszenia przez ucznia 

złego samopoczucia lub zaobserwowania objawów choroby. 
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5. W szkole mogą przebywać uczniowie, nauczyciele i pracownicy bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

6. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Zajęcia poszczególnych oddziałów klas I-VI odbywają 

się w jednej sali. Uczniowie klas VII-VIII przemieszczają się tylko w wyjątkowych sytuacjach 

związanych z organizacją realizacji podstawy programowej. 

7. Podczas przerw, zajęć w grupach mieszanych uczniów obowiązują maseczki / przyłbice. 

8. W przypadku przejścia szkoły na hybrydowe lub zdalne nauczanie nauka będzie się odbywała 

przede wszystkim na platformie TEAMS zgodnie z opracowanymi zasadami pracy na platformie. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

9. Przestrzeganie procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.  

10. Informowanie dyrektora o wszelkich zdarzeniach związanych z pandemią. 

11. Przychodzenie do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

12. Częste dezynfekowanie rąk. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

13. Przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

14. Przekazanie wychowawcy aktualnego telefonu (matki i ojca ucznia). 

15. Szybkie odbieranie telefonu ze szkoły lub niezwłoczne oddzwonienie. 

16. Mierzenie dziecku przed wyjściem do szkoły temperatury ciała (w celu uniknięcia 

wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły). 

17. Kierowanie do szkoły tylko dziecka zdrowego, bez żadnych infekcji. 

18. Codzienne sprawdzanie informacji przekazywanych przez szkołę (mobiDziennik). 

19. Szybkie odebranie dziecka w przypadku nagłego pogorszenia się jego zdrowia. 

20. Poinformowanie wychowawcy o przyczynie nieobecności dziecka w szkole, kwarantannie 

domowników lub izolacji. 

21. Zasłanianie nosa i ust (maseczka) oraz rąk (rękawiczki) podczas zebrań dla rodziców.  

22. Wyposażenie ucznia w: 

- bidon (podpisany) z napojem 

- drugie śniadanie owinięte w papier śniadaniowy 

- maseczkę / przyłbicę 

- woreczki / pojemniki na maseczki / przyłbice 

- dostosowany do pogody strój na zajęcia wychowania fizycznego organizowanych na 

świeżym powietrzu 
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- jednorazowe chusteczki 

- własne przybory szkolne 

23. Dopilnowanie, aby uczeń nie przynosił do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

24. Przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślanie, że powinno unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

25. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW / NAUCZYCIELI 

26. Przestrzeganie procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.  

27. Posiadanie aktualnych numerów telefonu do rodziców ucznia (wpis do mobiDziennika). 

28. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami szkolnymi. 

29. Informowanie rodziców o wszelkich zdarzeniach związanych z pandemią. 

30. Przyporządkowanie i oznaczenie miejsca w klasie dla konkretnego ucznia. 

31. Pilnowanie by uczniowie siedząc w ławce zachowywali maksymalny możliwy dystans. 

32. Reagowanie na sytuacje nie zachowywania przez uczniów dystansu. 

33. Egzekwowanie siedzenia w wyznaczonej dla ucznia ławce. 

34. Egzekwowanie od uczniów dezynfekowania rąk. 

35. Monitorowanie przestrzegania przez uczniów szkolnych zasad, zgłaszanie dyrekcji uwag. 

36. Współpracowanie z nauczycielami, pracownikami szkoły, zgłaszanie potrzeby dezynfekowania 

pomocy dydaktycznych. 

37. Umożliwienie uczniom, rodzicom dostępu do platformy TEAMS. 

38. Wietrzenie sal lekcyjnych po każdej lekcji lub – jeśli to możliwe – częściej. 

39. Przypominanie uczniom o częstym i regularnym myciu rąk, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

40. Poznanie i przestrzeganie procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych 

w odrębnym punkcie). 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

41. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

42. Mierzenie temperatury przed wyjściem do szkoły. 

43. Dezynfekowanie rąk po wejściu do szkoły. 

44. Utrzymywanie dystansu 1,5 m od drugiej osoby. 

45. Zajmowanie wyłącznie wyznaczonego miejsca w klasie. 

46. Zasłanianie ust i nosa we wskazanych przez szkołę miejscach i sytuacjach. 

47. Zgłaszanie pogorszenia samopoczucia. 
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48. Przynoszenie do szkoły: 

- bidonu (podpisanego) z napojem 

- drugiego śniadania owiniętego w papier śniadaniowy 

- maseczki / przyłbicy 

- woreczka / pojemnika na maseczkę / przyłbicę 

- dostosowanego do pogody stroju na zajęcia wychowania fizycznego organizowane na 

zewnątrz 

- jednorazowych chusteczek 

- własnych przyborów szkolnych 

49. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, tornistrze lub we 

własnej szafce. 

50. Przestrzeganie zasad częstego i regularnego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na zewnątrz.  

51. Używanie jednorazowych chusteczek w przypadku kaszlu, kichania. 

52. Noszenia maseczki / przyłbicy podczas przerw i zajęć w grupach mieszanych. 

53. Zasłanianie ust chusteczką jednorazową lub przedramieniem (a nie dłonią) w przypadku kaszlu, 

kichania. 

54. Unikanie dotykania elementów infrastruktury publicznej - barierek, przycisków itp. 

55. Unikanie zwilżania palców, by przewrócić kartkę lub otworzyć plastikową torebkę. 

56. Regularne dezynfekowanie swojego telefonu komórkowego. 

57. Unikanie odkładania telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach. 

58. Każdorazowe mycie lub dezynfekowanie rąk bezpośrednio przed jedzeniem. 

59. Unikanie gromadzenia się na chodnikach przy posesji szkoły. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

PRZED ZAJĘCIAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

60. W zajęciach biorą udział uczniowie zdrowi nieprzejawiający objawów choroby. 

61. Uczniowie dezynfekują ręce dostępnymi w szkole środkami. 

62. Uczniowie czekają na nauczyciela w wyznaczonym miejscu (szatnia wychowania fizycznego 

lub sala lekcyjna). 

63. Uczniowie udają się z nauczycielem do szatni w celu przebrania się. 

64. Korzystanie z szatni wychowania fizycznego odbywa się w sposób rotacyjny - wyznaczona przez 

nauczyciela grupa przebiera się w szatni, podczas gdy reszta uczniów oczekuje w bezpiecznych 

odstępach we wskazanym miejscu. 

65. W szatni uczniowie przebierają się zachowując bezpieczne odstępy i minimalizując poświęcany 

na to czas. 

66. Uczniom wolno korzystać tylko z podpisanych bidonów z wodą. 
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67. Uczniowie używają tylko własnego stroju sportowego (zgodnego z „Przedmiotowymi zasadami 

oceniania”). 

68. Strój sportowy musi być dostosowany do panującej pogody. 

69. Uczeń po przebraniu się niezwłocznie udaje się na wyznaczone miejsce zachowując dystans 1,5 

- 2 m od innych osób. 

70. W okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń przebywają tylko uczniowie, którzy 

mają lekcje wychowania fizycznego. 

W TRAKCIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

71. Przy wejściu na salę gimnastyczną lub halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz 

obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

72. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela zachowując bezpieczny dystans, unikają dotykania 

oczu, nosa, ust. 

73. Podczas kichania lub kaszlu zalecane jest zasłanianie twarzy chusteczką higieniczną, jeśli to 

niemożliwe - przegubem ręki, nigdy wnętrzem dłoni. 

74. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi zmiany samopoczucia. 

75. Po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem (dezynfekuje). 

76. Podczas zajęć sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe; ich elementy 

dobierane są tak, by uniknąć kontaktu bezpośredniego ćwiczących. 

77. Sprzęty do ćwiczeń i podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, w 

miarę możliwości po każdych zajęciach. 

78. Sprzęty w sali ćwiczeń (szatni), których nie można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować, 

zostają usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiany. 

79. W przypadku braku możliwości zajęć praktycznych na zewnątrz lub w sali gimnastycznej, w sali 

lekcyjnej odbywają się zajęcia teoretyczne (np. edukacja zdrowotna, pierwsza pomoc, przepisy 

ruchu drogowego, przepisy gier zespołowych).  

80. Uczniowie w grupie przemieszczającej się na halę sportową, gdy brak jest możliwości 

zachowania dystansu, zakładają maseczki. 

ORGANIZACJA LEKCJI INFORMATYKI  

W KLASACH IV-VIII 

81. Wejście do pracowni komputerowej jest możliwe tylko w maseczce / przyłbicy, której uczniowie 

nie ściągają podczas zajęć. 

82. Przed wejściem do pracowni obowiązuje dezynfekcja rąk. 

83. Uczniowie mogą wykonywać zadania w rękawiczkach ochronnych. 

84. Każdy uczeń ma stałe wyznaczone miejsce, które zajmuje niezwłocznie po wejściu do klasy.  
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85. Podczas zajęć uczeń musi pamiętać o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 

86. W miarę możliwości do pracowni komputerowej uczniowie nie przynoszą przyborów, plecaków, 

odzieży wierzchniej. 

87. Uczniowie przynoszą na pierwszą lekcję informatyki obłożone podręczniki, które pozostają w 

szkole w stałym miejscu. 

88. Na początku każdych zajęć nauczyciel rozdaje podręczniki uczniom, po skończonych zajęciach 

zbiera je i odkłada w wyznaczone miejsce. 

89. Uczniowie nie mogą wymieniać się podręcznikami między sobą. 

90. Na początku zajęć uczeń samodzielnie uruchamia komputer, a po skończonych zajęciach jest 

zobowiązany wyłączyć go. 

91. Uczeń nie dotyka monitora. 

92. W sali komputerowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków (z wyjątkiem uczniów chorych na 

cukrzycę). 

93. Po każdych zajęciach, a w miarę możliwości częściej, nauczyciel wietrzy pracownię 

komputerową. 

94. Po każdych zajęciach blaty stolików i krzeseł są myte i dezynfekowane, dezynfekowane są też 

klawiatury, myszki i wyłączniki. Prace te wykonywane są przez nauczyciela lub pracownika 

obsługi szkoły. 

W KLASACH I-III 

95. Uczniowie klas 1-3 podczas zajęć komputerowych pozostają w przypisanej sali lekcyjnej. 

96. Na początku zajęć nauczyciel rozdaje naładowane tablety uczniom, po skończonych zajęciach 

zbiera je i odkłada w wyznaczone miejsce. 

97. Z tabletu może korzystać tylko jeden uczeń, który może wykonywać zadania w rękawiczkach 

ochronnych. 

98. Po skończonej pracy ucznia na tablecie nauczyciel lub pracownik obsługi szkoły czyści tablet 

szmatką lub chusteczką nasączoną alkoholem izopropylowym. 

99. Dopuszcza się inne rozplanowanie zajęć komputerowych, zamiast jednej godziny w tygodniu 

(np. kumulacja 2 godzin). 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

100. Na świetlicę może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

101. Uczniowie przychodzący na świetlicę przed zajęciami są odbierani przez nauczyciela / 

pracownika szkoły z części wspólnej, która znajduje się w wejściu głównym. 
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102. Wychowanków świetlicy można odbierać w godzinach wskazanych w karcie zapisu. 

Rodzic czeka w części wspólnej szkoły. Po godzinie 15.30 rodzice odbierają dzieci wchodząc 

wejściem z tyłu budynku. 

103. W świetlicy szkolnej obowiązuje całkowity zakaz przebywania rodziców / opiekunów. 

104. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częste 

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

105. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

106. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

wychowanków, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

107. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, 

postępuje zgodnie z określonymi procedurami („Zasady postępowania na wypadek podejrzenia 

wystąpienia objawów choroby COVID-19”). 

108. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na telefon 

podany przez rodzica w karcie zapisu ucznia do świetlicy. 

109. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni z 

zachowaniem dystansu 1,5 m.  

110. Zajęcia świetlicowe odbywają się w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

111. Uczniowie są zobowiązani do korzystania wyłącznie z własnych przyborów, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. 

112. Podczas spożywania posiłków uczniowie zajmują wyznaczone miejsca. Obowiązuje 

zakaz dzielenia się posiłkami. 

113. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

ZASADY POSTĘPOWANIA  

NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 

114. Wychowawcy klas - a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający pierwsze 

zajęcia - mogą badać temperaturę ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego. 

Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danej grupie. Badanie przeprowadza się w sytuacji 

wystąpienia objawów złego samopoczucia ucznia. 

115. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37˚C, wychowawca 

/ nauczyciel prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w  

celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w 

wyznaczonym miejscu – tzw. „izolatorni”. 



8 

 

116. W sytuacji wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych - w tym w szczególności gorączki, kaszlu - należy umieścić go w odrębnym, 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych). 

117. Wyznaczone miejsce – „izolatornia” –  zapewnia minimum 2 m odległości od innych 

osób. Jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

wyznaczonego miejsca jest ograniczony. 

118. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika 

szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch 

z długim rękawem – znajdujących się w portierni szkoły). 

119. Po każdym użyciu wyznaczonego miejsca przez ucznia, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, jest ono dezynfekowane przy zastosowaniu 

wszelkich środków ochrony osobistej. 

120. Pracownicy, którzy kontaktują się uczniem, przejawiającym niepokojące objawy 

sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. 

Wskazane jest ograniczenie kontaktów do minimum. 

121. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z 

niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką 

pozostałych uczniów i zadbać, by: 

 umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

 jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub wyszli 

na zewnątrz budynku szkoły 

122. Wyznaczone osoby wietrzą, myją i dezynfekują salę, w której przebywała klasa. 

123. W celu odebrania ucznia z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19 rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są do zatelefonowania do szkoły i poinformowania o 

gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi odbierającemu telefon rodzic podaje imię i 

nazwisko ucznia, po którego przyszedł. 

124. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia 

rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy 

wejściu do budynku szkoły. 

125. Pracownik, który opiekował się uczniem w izolatce przekazuje go rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi) i powiadamia o tym dyrektora szkoły. 

126. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatorium 

do ustalonego miejsca odbioru ucznia i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu 

drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), pracownik najpierw 

identyfikuje rodzica, a następnie przekazuje ucznia. 
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127. Pracownik przekazuje rodzicowi (prawnemu opiekunowi) informacje na temat objawów, 

jakie zaobserwowano u ucznia.  

128. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków 

ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy go poprosić, by stanął 

w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i tak przekazać ucznia. 

129. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który przekazał ucznia rodzicowi 

(prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje fartuch, 

maseczkę i rękawice. 

130. Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładnie wietrzona, myta za pomocą 

odpowiednich detergentów i dezynfekowana. 

131. Obowiązkiem rodzica ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby 

COVID-19 jest udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który decyduje o rozpoznaniu i dalszym 

postępowaniu.  

132. Obowiązkiem rodzica jest bezzwłoczne poinformowanie szkoły o podjętych działaniach. 

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

133. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

134. Dezynfekcji pomieszczeń, korytarzy i toalet dokonują pracownicy obsługi szkoły. 

135. Sale lekcyjne są dezynfekowane po każdej zmianie oddziału klasowego. 

136. Przynajmniej  dwa  razy dziennie  dezynfekowane są ciągi komunikacyjne, powierzchnie 

płaskie i powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty. 

137. Po skończonych zajęciach lekcyjnych dezynfekuje się sale dydaktyczne – ławki, krzesła, 

poręcze krzeseł, klawiatury komputerowe, podłoga. 

138. Podczas dezynfekcji wietrzy się sale lekcyjne. 

139. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 

dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu 

socjalnym. 

140. Obowiązki pracowników dokonujących dezynfekcji: 

1) używanie środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych 

2) ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka 

dezynfekcyjnego 

3) uzupełnianie środka w dozownikach. 

ODPROWADZANIE DZIECI DO I ZE SZKOŁY 

141. W szkole wydzielono przestrzeń wspólną, do której mają prawo wejść rodzice 

odprowadzający uczniów z zachowaniem zasad: 



10 

 

- jeden rodzic z dziećmi 

- dystans od kolejnego rodzica 1,5 metra 

- w przypadku braku możliwości zachowania odstępu należy poczekać na miejsce w części 

wspólnej na zewnątrz szkoły. 

142. Uczeń z przestrzeni wspólnej wchodzi do szkoły, dezynfekuje ręce i kieruje się do szatni 

lub wydzielonego miejsca na szatnię. 

143. Dyżurujący nauczyciel kieruje ruchem uczniów, tak aby zachowywali dystans 1,5 metra. 

144. Po zakończonych lekcjach o wyznaczonej godzinie uczniowie klas I i III sprowadzani są 

przez nauczycieli do przestrzeni wspólnej lub na zewnątrz szkoły i tam są odbierani przez 

rodziców. 

145. Uczniowie klas II wychodzą ze szkoły bocznym wyjściem. 

146. Uczniowie klas IV-VIII, którzy samodzielnie wracają ze szkoły opuszczają budynek 

wyjściem głównym lub wyjściem od boiska szkolnego. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

147. Biblioteka szkolna czynna jest w wyznaczone dni i godziny, stosownie do potrzeb 

uczniów. 

148. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wyznaczonym miejscu z dala od 

innych książek i poddawane są dwudniowej kwarantannie. 

149. Nauczyciel bibliotekarz ogranicza liczbę uczniów korzystających z biblioteki 

uwzględniając 1,5 m dystansu. 

PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE 

150. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 30-40 

minut pod warunkiem, że z przerwy nie korzystają pozostałe klasy. 

151. W klasach IV-VIII przerwy organizowane są zgodnie z harmonogramem. 

152. Uczniowie spędzają  przerwy w klasach; w przypadku zmiany gabinetu lub dyżuru 

nauczyciela - na korytarzu przy sali, w której będzie odbywać się lekcja.  

153. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie spędzają przerwy na świeżym 

powietrzu. 

154. Uczniowie zobowiązani są przebywać w czasie przerwy wyłącznie w swoim gronie 

klasowym, unikać kontaktu z uczniami innej klasy.  

155. Za zgodą nauczyciela uczeń może korzystać ze sklepiku szkolnego. 

156. W przypadku zmiany sal lub zejścia do szatni uczniowie przechodzą z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 metra w maseczce / przyłbicy. 

157. Nauczyciele dbają, by uczniowie w czasie przerw przebywali w swoim gronie klasowym 

bez kontaktu z uczniami innych klas. 
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158. Nauczyciele uchylają okna na korytarzu szkolnym na czas przerwy. 

FUNKCJONOWANIE SKLEPIKU SZKOLNEGO I WYDAWNIE OBIAÓW 

159. Ze sklepiku mogą korzystać uczniowie podczas przerwy po wcześniejszym zgłoszeniu 

nauczycielowi w klasie lub dyżurującemu na korytarzu. 

160. Uczniowie mają obowiązek: 

 zdezynfekować ręce przed i po dokonaniu zakupów 

 założyć maseczkę / przyłbicę 

 stosować się do zaleceń nauczycieli i sprzedawcy 

 ustawiać się w kolejce w wyznaczonym miejscu (pasy poziome) 

 dokonywać zakupów pojedynczo przy okienku  

 szybko opuścić pomieszczenie sklepiku 

 w przypadku zakupu ciepłego posiłku spożywać go w wyznaczonym miejscu w sklepiku. 

161. Obowiązki sprzedawcy: 

1) zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk 

2) stałe wietrzenie pomieszczenia 

3) pilnowanie dystansu uczniów w kolejce 

4) wyposażenie lady w ochronę plastikową 

5) obsługiwanie w rękawiczkach ochronnych. 

6) dezynfekowanie powierzchni dotykowych i pozostałych. 

WYDAWANIE OBIADÓW 

162. Obiady wydawane są zgodnie z harmonogramem określającym podział na grupy i 

godzinę. 

163. Osoba wydająca posiłki restrykcyjnie przestrzega zasad higieny, dobrych praktyk 

higienicznych, utrzymując wysoki stopień higieny osobistej, w tym dba o odpowiednią, czystą i 

w razie potrzeby ochronną odzież.  

164. Uczniowie korzystający z obiadów przed przyjściem do stołówki szkolnej myją i 

dezynfekują ręce. 

165. Przy każdym stoliku odległość uczniów od siebie wynosi 1,5 m.  

166. Obiady przynoszone są do stolika przez osobę wydającą posiłki zabezpieczoną w środki 

ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki). 

167. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone i dezynfekowane, także 

wietrzy się jadalnię. 
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EWENTUALNE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

168. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS CoV-2 na terenie szkoły dyrektor stosuje 

się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego i podejmuje decyzję o zdalnym lub 

hybrydowym nauczaniu.  

169. O decyzji zostają powiadomieni rodzice i uczniowie za pomocą mobiDziennika. 

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii koronawirusa zostały wprowadzone 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 1/20/21 z dnia 1 września 2020 


