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PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA   

IM. KONSTANTEGO DAMROTA 

W LUBECKU 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

PROCEDURY 

 

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

COVID – 19 

Obowiązują od 01.09.2021 

Przepisy i akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 982), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1389-18380.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1389-18380.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1389-18380.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły  

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ 

opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą 

RODO 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora 

potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia 

i do oddania oświadczenia wraz z klauzurą RODO i deklaracji. Dotyczy uczniów 

klasy pierwszej oraz wszystkich nowych uczniów szkoły. 

2. Do szkoly rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból 

mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. 

Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z 

poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w 

rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki nie wchodzi na teren szkoły. 

6. Dzieci i młodzież posiadają w maseczkę ochronną zasłaniającą nos oraz usta.  

7. W razie nagłej konieczności przybycia rodzica do szkoły, rodzic przy wejściu do 

szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się 

w dozowniku przy wejściu głównym do placówki. 

8. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych niepotrzebnych do 

zajęć przedmiotów. 

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się 

pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich 

pożyczać. 
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10. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS 

przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone 

do niezbędnego minimum. 

11. Rodzic nie przebywa na terenie placówki dłużej, niż istnieje potrzeba.  

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien 

użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór pracownikowi obsługi lub nauczycielowi świetlicy i 

oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz 

szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i 

ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór 

dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. 

4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi 

upoważniony pracownik placówki. 

5. Uczniowie dowożeni niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakładają 

maseczkę na nos i usta i dezynfekują ręce przed wejściem do autobusu. 

 

6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio 

od nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego,  przez kontakt mailowy 

lub telefoniczny z nauczycielem. 
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Procedura opieki nad dzieckiem w Oddziale przedszkolnym w Lubecku 

(przeniesiony tymczasowo do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach) 
 

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. 

Rodzicu PAMIĘTAJ: 

 W miarę możliwości zadbaj o to, aby do przedszkola twoje dziecko przyprowadzała 

 i odbierała ta sama osoba, która ma obowiązek zachować dystans społeczny.  

 

 Osoba , która przyprowadza dziecko, oddaje je pod opiekę nauczyciela przy drzwiach 

wejściowych do Oddziału Przedszkolnego  (nie wchodzi do wewnątrz). . Podobnie po 

południu dziecko do drzwi przyprowadzi nauczycielka lub woźna oddziałowa. 

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych. 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

 Z sal zabaw zostaną usunięte przedmioty i zabawki, które nie można skutecznie 

zdezynfekować (maskotki, lalki, wózki, puzzle, układanki, ). 

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 

mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

W Przedszkolu: 

 dla dzieci prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zajęcia 

dydaktyczne 

 zajęcia dydaktyczne (w przypadku zamknięcia placówki)  będą prowadzone 

z wykorzystaniem platformy Classroom. 

 grupa dzieci przebywać będzie w stałej sali 

 ilość dzieci w grupie będzie uzależniona  od metrażu sali zajęć. 
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 dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z istniejącego na terenie 

placówki placu zabaw.   

 Dzieci regularnie będą myły ręce wodą z mydłem                                                                                                                                                          

Sala zabaw będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

Przydatne numery telefonów 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku-34/ 3562909 

 Gmina Kochanowice-34/ 3533 (100-102) 

 Kuratorium Oświaty w Katowicach-32/6063035 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublińcu-34/3563285 
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CEL PROCEDURY 

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się COVID-19 w placówce przedszkolnej oraz w 

szkole - określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia 

zachorowania lub jego podejrzenia. 

ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się 

koronawirusa na terenie oddziału przedszkolnego. 

Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności 

1.Rodzic (opiekun prawny): 

- podejmuje wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka. 

2.Nauczyciel: 

- informuje o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dyrektora oraz wzywa 

rodziców,                                                                                                                                                                                 

- jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania,                             

- jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego  

i dopilnowywania w tym zakresie dzieci. 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR 

1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki  

z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być 

również rodzice 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 OPIS PROCEDURY:                                         
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I.Zapobieganie 

Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków 

higienicznych. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania 

umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw. 

II.Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w przedszkolu 

1.Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych 

a)przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zajęć opiekuńczych                   

z elementami edukacyjnymi 

b)uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk, 

c)utrwalania wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania 

( np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu), 

d)codzienne sprawdzanie stanu zdrowia u dzieci (podwyższona temperatura, kaszel) 

2.Rodzic opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko  

do przedszkola i informować o chorobach. 

3. Dyrektor: 

a) pilnuje przestrzegania procedur przeciwdziałania zarażenia koronawirusem, 

b) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne, 

 

III. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – 

opis działań 

1.Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby  

u dziecka: 

a)niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy (osobne pomieszczenie).                          

Prosi o nadzór nad wychowankiem nauczyciela lub woźną oddziałową. 

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki. 
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2. Dyrektor lub nauczyciel, pod opieką którego przebywało dziecko, powiadamia 

rodziców wychowanka. 

3. Rodzice są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola oraz 

poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej. 

4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor placówki zawiadamia organ 

prowadzący i kuratorium oświaty, a także stacje sanitarno-epidemiologiczną. 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PROWADONE PRZEZ PLACÓWKĘ TO: 

– rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad 

higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony 

podczas kaszlu i kichania, 

– wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji dotyczącej mycia rąk, 

- zwrócenie uwagi, aby do przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele,  

   inni pracownicy oraz dzieci, 

– zaapelowanie do rodziców, których członkowie rodziny wrócili z podróży 

zagranicznych o pozostawienie dzieci w domu przez okres 10 dni, 

– zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu. 

2. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów 

chorobowych takich jak: 

– gorączka, 

– kaszel, 

– uporczywy katar, 

– ogólne osłabienie i złe samopoczucie, 

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania o zaobserwowanym stanie rodziców 

dziecka, którzy z kolei mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najszybciej 

jak to możliwe. 

3. Powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku 

widocznych objawów chorobowych. 
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4. Personel przedszkola ma prawo odesłać rodziców z dzieckiem do domu  

w przypadku zauważenia objawów chorobowych wymienionych w punkcie 2. 

5. W sytuacji powrotu z terenów występowania koronawirusa i zauważenia u siebie lub 

dziecka objawów grypopodobnych, ze szczególnym uwzględnieniem powrotu  

z terenów z licznym odsetkiem występowania choroby, należy bezzwłocznie 

powiadomić najbliższą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zgłosić się  

do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

6. Komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego  

i Ministerstwa Zdrowia są sprawdzane na bieżąco i wszelkie  

podejmowane kroki są zgodne z ich aktualną treścią. 

 

7. Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, są dla nas zalecenia z MEN  

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
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PROCEDURY  

obowiązujące we wszystkich  

klasopracowniach i pozostałych pomieszczeniach 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku 

w czasie trwania epidemii COVID – 19 

 

 

1. Pierwszy do klasy wchodzi nauczyciel. 

2. Uczniowie przebywają w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela; dotyczy to 

także przerw. 

3. Na terenie szkoły często myjemy ręce używając mydła.  

4. Do pracowni wchodzimy spokojnie, zachowujemy dystans społeczny, 

zajmujemy stałe, wyznaczone miejsca. 

5. Teczki/tornistry/plecaki wieszamy na hakach przy ławkach. 

6. Klasopracownie i pozostałe pomieszczenia należy wietrzyć na każdej lekcji oraz 

przerwie – odpowiedzialny nauczyciel/pracownik obsługi. Okna w klasie otwiera 

i zamyka nauczyciel.  

7. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca  

w sali lekcyjnej. Jeśli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos  

w czasie lekcji. 

8. Przerwy, a w miarę możliwości również lekcje uczniowie maja spędzać  

na podwórku szkolnym.  

9. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone  

przez nauczyciela. 

10. Uczniowie posługują się tylko i wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi, 

podręcznikami, zeszytami i innymi pomocami. Zabrania się użyczania wyżej 

wymienionych innym uczniom. 

11. Zabrania się przynoszenia zbędnych przedmiotów. 

12. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i higienę stałego miejsca przydzielonego 

mu w klasie na czas trwania nauki. 

13. Po każdym dniu nauki w klasach są włączone lampy bakteriobójcze i 

wirusobójcze. 

14. Pozostałe kwestie regulują zarządzenia Dyrektora Szkoły.  
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Procedura wyjścia grupy uczniów na  boisko szkolne  

(nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego) 

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  organizuje wyjścia poza  teren szkoły tylko wtedy, 

gdy pozwalają na to przepisy. 

2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez 

nauczycieli,  będą korzystać z boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu społecznego – jeśli przepisy covidowe wyraźnie tego wymagają. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina 

dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu 

oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska. 

4. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

5. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, 

nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym 

przez nauczyciela  miejscu. Nauczyciel w nadzorze wspomaga pracownik 

obsługi.  

6. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia 

dzieci. Powrót do budynku szkoły z  boiska sportowego odbywa się po 

sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z 

zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do 

szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

7. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska jest dezynfekowane 

poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach 

grupy uczniów lub po całym dniu – w zależności od obowiązujących Wytycznych 

GIS. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły.  
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Procedury  

bezpieczeństwa na świetlicy szkolnej  

w związku z wystąpieniem COVID – 19 

 

1. Uczniów obowiązuje noszenie maseczki ochronnej podczas przebywania  

w autobusie szkolnym oraz we wspólnej przestrzeni szkolnej (korytarz, toaleta). 

2. Kierowca autobusu dowożącego uczniów do szkoły ma prawo nie wpuścić  

do pojazdu ucznia bez maseczki. Wyposażenie ucznia w maseczkę należy  

do obowiązków rodzica 

3. Każdorazowo przed wejściem do świetlicy szkolnej, autobusu szkolnego  

           oraz po przyjściu z podwórka uczeń dezynfekuje ręce. 

4. Uczniowie muszą zachować dystans społeczny oraz unikać gromadzenia się  

w grupach.  

5. Na świetlicy szkolnej zajmują wyznaczone miejsca, nie zmieniają ich i nie  chodzą 

po sali, a konieczność wyjścia (korzystanie z toalety) sygnalizują opiekunowi. 

6. Uczniowie powinni szczególnie zwracać uwagę na częste mycie rąk.  

7. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi - bez objawów choroby zakaźnej,  

tj. podwyższonej temperatury, osłabienia, uporczywego kaszlu i kataru. 
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REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

Procedury  

przebywania na stołówce szkolnej podczas epidemii COVID – 19 

 

1. Jadalnia służy wszystkim uczniom Publicznej szkoły Podstawowej,  

którzy korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną. 

2. Podczas poruszania się w przestrzeni wspólnej (korytarz), pamiętamy  

o zakrywaniu ust i nosa, po zajęciu miejsca przy stole uczeń maseczkę 

zdejmuje.  

3. Przed wejściem do stołówki uczniowie są zobowiązani umyć  i zdezynfekować 

ręce zgodnie z instrukcją. Płyn do dezynfekcji znajduje się prze wejściem  

na stołówkę.  

4. Herbata wydawana jest w godzinach 9.20-9.30; 10.15-10.25, według 

ustalonych list. 

5. Klasy I – IV piją herbatę w klasach. 

6. Uczniowie klas I – III spożywają obiad w godzinach 12.30 – 12.45. 

7. Obiady dla uczniów klas IV – VIII wydawane są w godzinach 12.00 – 12.15  

oraz 13.00 – 13.15, według ustalonych list. 

8. W stołówce uczniowie siadają na wyznaczonych i zdezynfekowanych 

miejscach. 

9. Do stołówki uczniowie nie wnoszą teczek, tornistrów, plecaków itp. 

10. W stołówce uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu. 

11. Po zjedzeniu posiłku uczniowie odnoszą naczynia do okienka, pozostawiając 

za sobą porządek. 

12. Na stołówce uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie. 

13. Uczniowie respektują polecenia dyżurującego nauczyciela.
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Procedura pobytu grupy w wyznaczonym terenie zielonym/boisku 

szkolnym  
 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska sportowego 

przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Boisko szkolne w godzinach nauki jest otwarte tylko dla uczniów. 

2. W przypadku kilku grup,  każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może 

jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych. 

3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zachowując reżim sanitarny. 

4. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych, 

chyba że przepisy będą do tego zobowiązywać. 

5. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych 

sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

6. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, rozwiązuje 

ewentualne konflikty. Czuwa nad przestrzeganiem w/w zasad. 

7. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu 

wszystkich dzieci w grupie. 

8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla 

nich środkiem  i myją ręce mydłem. 
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Procedura pracy biblioteki szkolnej  

w czasie pandemii COVID - 19 

 

Obowiązki czytelników 

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej może wejść tylko 1 uczeń.  

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować 

jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.  

3) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi 

czytelnika wyznaczone jest strefa komunikacyjna (np. oznakowane linią na 

podłodze): 

a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie, 

b. dla osoby wypożyczającej  

c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej 

kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).  

W każdej strefie może przebywać jedna osoba oczekująca (w wyznaczonej 

strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku 

większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na 

korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  

4) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  

 

Obowiązki bibliotekarzy 

1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania 

jednorazowych rękawic ochronnych.  

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, 

odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie 

z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r.). 

3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 

prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji takich 

przedmiotów jak blaty, klamki – systematycznie przecierają te powierzchnie. 

4) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują 

obszar biblioteki środkami zapewnionymi przez szkołę.  
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DZIAŁANIE BIBLIOTEKI W KONIECZNOŚCI ZDALNEGO NAUCZANIA 

1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają  

im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.  

2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.  

3) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy 

aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.  

4) Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line. 

5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami,  

aby wspomagać proces dydaktyczny. 

6) Na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczane recenzje książek, teksty 

literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, 

linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny 

dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych 

zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka 

Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk  

i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych. 

7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje 

dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: 

 linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą 

proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, 

wolnelektury.pl, 

 linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych, 

 informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/roksana.tolwinska/Desktop/Kuratorzy%20dobre%20praktyki/lektury.gov.pl,
file:///C:/Users/roksana.tolwinska/Desktop/Kuratorzy%20dobre%20praktyki/lektury.gov.pl,
https://wolnelektury.pl/
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Procedury korzystania z pracowni informatycznej 

w czasie trwania epidemii COVID - 19 

 

 

1. Pierwszy do klasy wchodzi nauczyciel. 

2. Uczniowie przebywają w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela;  

dotyczy to także przerw. 

3. Przed wejściem do klasy uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce. 

4. Do pracowni wchodzimy spokojnie, zachowujemy dystans społeczny, 

zajmujemy stałe, wyznaczone miejsca. 

5. Teczki/tornistry/plecaki wieszamy na hakach przy ławkach. W przypadku braku 

w/w rzeczy odkładamy na podłogę przy ławce. 

6. Uczeń podczas pracy na stanowisku komputerowym może mieć założone 

rękawiczki ochronne. 

7. Sprzęt komputerowy podaje i odbiera uczniowi nauczyciel. 

8. Po skończonej pracy sprzęt będzie poddawany dezynfekcji.  

Czynność te wykonuje nauczyciel. 

9. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca  

w sali lekcyjnej. Jeśli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos  

w czasie lekcji. 

10. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela.  

11. Okna w klasie otwiera i zamyka nauczyciel.  

12. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez 

nauczyciela. 

13. Uczniowie posługują się tylko i wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi, 

podręcznikami, zeszytami i innymi pomocami. Zabrania się użyczania wyżej 

wymienionych innym uczniom. 

14. Zabrania się przynoszenia zbędnych przedmiotów. 

15. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym 

stanowisku pracy. 

16. Po zakończonym dniu nauki w salach są włączone lampy bakteriobójcze i 

wirusobójcze – zgodnie z instrukcja obsługi.  

17. Pozostałe kwestie regulują zarządzenia Dyrektora Szkoły.  
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Procedury obowiązujące na sali gimnastycznej  

podczas prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 

w czasie trwania epidemii COVID – 19 

 

1. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych 

dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego 

zajęcia.  

2. Na sali gimnastycznej mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji 

(kaszel, katar, podwyższona temperatura) 

3. Podczas korzystania z sali nie ma obowiązku zasłaniania twarzy  

           oraz obowiązku zachowania dystansu społecznego. 

4. Każdorazowo przed wejściem na salę należy umyć lub zdezynfekować ręce. 

5. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, a także poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego lub administratora obiektu (dyrektora szkoły). 

6. Uczeń odbywający zajęcia może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą  

i zgodą prowadzącego zajęcia. 

7. Na koniec dnia, użyty w czasie lekcji sprzęt jest dezynfekowany przez 

pracownika szkoły.  

Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. 
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Procedura postępowania wobec dziecka w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażenia wirusem Covid-19  
1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, 

rękawiczki jednorazowe). 

2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 

miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, 

która w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do 

chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali (gabinet higieny 

szkolnej), gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na 

rodziców. 

9. Nauczyciel i uczniowie dokładnie myją ręce i dezynfekują je odpowiednim 

środkiem. 

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i 

dokładnie wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19. 
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Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa lub 

przyłbica, rękawiczki jednorazowe). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych 

osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem telefonicznie, który niezwłocznie 

wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom 

instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały 

ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z 

objawami (kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z 

zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 
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Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku 

zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, 

mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W 

bezpośrednim kontakcie                                z nauczycielem rodzic ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący 

min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego 

zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.,  

po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły o planowanym spotkaniu. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce 

płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przedsionku szkoły, 

zgłasza  pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, 

ogólny cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik szkoły dane 

wpisuje do Księgi wejść do szkoły. 

4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego 

opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia 

lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem 

przez e-dziennik  lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się bezpośrednio na terenie 

szkoły po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4 lub  telefonicznie w 

piątek w godzinach 7.30 – 13.30. W pozostałe dni kontakt NZOZ MEDYK 

przychodnia Kochcice ul. Parkowa 45, Tel 34 3533618. W sytuacjach pilnych 

rodzic może kontaktować telefonicznie się  

z dyrektorem – Tel 34 3562909 lub drogą mailową, za pomocą e-dziennika  

z wicedyrektorem – Tel 34 3562909   lub drogą mailową,  lub bezpośrednio po 

spełnieniu wymagań określonych w  pkt. 2,3,4.  

7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują 
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się w sprawach pilnych wicedyrektorem szkoły lub nauczycielem świetlicy pod 

numerem telefonu 34 3562909. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły:  

tel. 34 3562909.  

9. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 
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Procedura przyjęcia dostaw  towarów spożywczych.  
 

1. Pracownik firmy, dostarczający towary spożywcze do szkoły, jest zobowiązany 

poinformować intendenta telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej 

dostawy. 

2. Pracownik firmy dostarczający towary spożywcze do szkoły jest zobowiązany 

do stosowania środków ochrony osobistej. 

3. Intendent szkoły przyjmuje przywiezione towary przed wejściem do bloku 

żywieniowego. 

4. Przed przyjęciem dostawy, intendent jest zobowiązany przejść procedurę 

higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z 

instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste 

w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 

zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

5. Po zakończonej procedurze dostawy towarów do szkoły powierzchnie dotykowe  

w pomieszczeniu, w którym się ona odbywała są dezynfekowane środkami 

dezynfekcyjnymi 

6. Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją 

jednorazowe środki ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego 

celu pojemnika oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk 

i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji 

rąk. 
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Dystrybucja obiadów na czas pandemii COVID-19 
 

1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, 

pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji 

środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki 

ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki zgodnie z 

instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem 

dystansu społecznego.  

3. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad 

uczniom, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru tak jak do tej pory.  

4. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. 

5. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia w wyznaczone do tego 

miejsce. Udaje się do toalety w celu umycia rąk.  

6. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje 

stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu 

kolejnej grupie uczniów. 

7. Naczynia i sztućce są myte i wyparzane w urządzeniu do tego przeznaczonym. 

8. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony 

osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania 

maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia 

rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

9. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 

posiłków, pod opieka nauczyciela lub w klasie pod opieką nauczyciela. 

10. Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą spożywać śniadanie na stołówce 

szkolnej pod opieką nauczyciela. 

11. Pracownik obsługi szkoły, myje i dezynfekuje stoły po śniadaniu zgodnie  

z instrukcją mycia i dezynfekcji. Następnie wykonuje czynności opisane w pkt.7 

i 8. 
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Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19 
 

 

1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem 

dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi zgodnie z instrukcją. Dotyczy 

to w szczególności blatów stołów i krzesełek.  

2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków 

ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki. 

3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca 

dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk 

i dezynfekcji odpowiednim środkiem. 

4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 

jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego 

znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.
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Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania  oraz zwalczania 

COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku naszej szkoły i oddziału 

przedszkolnego dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie 

wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny 

zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy 

dziecka zabawkami przez niego użytymi.  

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowane po użyciu przez dziecko 

odłożonych do indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika  

są dezynfekowane i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą  

na półkę do ponownego użycia. Odpowiedzialna: pracownik obsługi. 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy 

przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła.  Po umyciu każdej zabawki należy 

dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej 

szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 

powierzchnie. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy 

prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą 

specjalnych preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest 

drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa 

higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego 



 

27 
 

umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem 

nietoksycznym dla dzieci. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta 

— skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, 

natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. W miarę możliwości — po dezynfekcji zabawki  suszyć na wolnym powietrzu. 

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, 

metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy 

czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka 

została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy 

ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. 

 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Zabawki materiałowe 

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki 

wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia 

jest wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie 

można zanurzyć w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany 

lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku  

lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez 

pełnego zamoczenia - specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed 

udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone.  

Na obecny czas – nie dajemy dzieciom zabawek materiałowych. 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają 

usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia  

ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji 
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Zabawki elektroniczne 

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody.  

Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą  

z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką 

nasączoną środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa 

się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie,  

jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek - przedmioty należy dokładnie 

wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek) 

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła.  

Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego 

celu preparatem.  

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami. Możliwe 

jest granie tylko na flecie, którego się jest właścicielem. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć  

i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. 

Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych 

elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez 

producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego 

zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca 

się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w 

celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. Na 

obecny czas – każde dziecko ma wyznaczony pojemnik z kredkami. Po zajęciach – są 

dezynfekowane. 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą 
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ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką.  

W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim 

preparatem, a następnie wytrzeć do sucha. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 

plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek 

indywidualnych trzymanych w indywidualnych  pudełkach. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. 

Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, 

do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. 

Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem  

w sprayu. 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda  

oraz mydło. Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. Zaleca się 

stosowanie środków rekomendowanych przez MEN i GIS. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

 

1) preparat nie może podrażniać skóry, 

2) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

3) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

 

 

 

                          Wykonanie procedury: pracownicy obsługi 

Stosowanie: nauczyciele oddziału przedszkolnego, 

nauczyciele 
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Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych 

 
 

1. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel z pomocą pracownika obsługi. 

2. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących  

i pracowników obsługi. 

3. Uczniowie wychodzą na korytarz według harmonogramu przedstawionego 

przez wychowawcę / nauczyciela. Część przerw spędzają w klasie pod opieka 

nauczyciela. Uczniowie klas V – VIII na 2 i 3 przerwie korzystają z herbaty 

przygotowanej na jadalni. 

4. Jeśli nauczyciel wskaże – uczniowie wychodzą na boisko szkolne- plac szkolny  

i przebywają tam pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

5. Uczniowie klas 1 – 3 mają przerwy wyznaczone przez nauczyciela. 

6. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed klasami. Wracając  

z podwórka/boiska nauczyciel/pracownik dezynfekuje uczniom ręce. 

7. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

8. Uczniowie w czasie przerwy nie siedzą na schodach. 

9. Nie wolno wychodzić w czasie przerw, ani w czasie lekcji poza teren budynku 

szkoły bez opieki nauczyciela . 

10. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość, środki higieniczne 

należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. W toaletach niewolno przebywać w innych celach, niż załatwianie potrzeb 

fizjologicznych i higienicznych. 

12. Można korzystać z automatów, należy przestrzegać wskazanej procedury. 

13. Wszelkie zdarzenia w czasie przerwy uczeń zgłasza nauczycielowi 

dyżurującemu. 
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Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę 

COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników 

(papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe 

powinny być uprzednio zebrane w workach, w koszach opisanych specjalną 

etykietą i zaopatrzonych w worki wymienne, które po zawiązaniu wrzucane są 

do pojemnika na odpady zmieszane. 
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Procedura organizacji zajęć specjalistycznych 

 

1.  W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana 

do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się 

pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

2.  Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna 

odległość między uczestnikami powinna wynosić min. 1,5 m  

Zaleca się częste mycie (wodą z mydłem) lub dezynfekcję rąk. 

3.  Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 

klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane 

z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego - po każdych 

zajęciach. ( bieżący rok szk. – piątek) 

4.  Informowanie dzieci i młodzieży, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

5.  Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,  

przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.  

6.  Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. 

7.  W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka 

wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku 

możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy 

kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


