
Zarządzenie nr 9/2020 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918r. w 

Gołoszach 

z dnia 21 sierpnia 2020r. 

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE  

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 ROKU  

ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.11 LISTOPADA 1918R. 

W GOŁOSZACH OD 01 WRZEŚNIA 2020R. 

Podstawa prawna: 

•art. 10 ust. 1 pkt 1  i art. 68 ust. 1 pkt 6  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r., poz. 910), 

• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., 

• zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 

czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  u.p.i.s. 

 

 

1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w przeprowadzaniu zajęć 

lekcyjnych. 

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

Wybiórczo i chętnym pracownikom mierzy się temperaturę ciała. 



1.1. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w zajęciach nie może przyjść 

do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.2. Rodzic/Opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Wyjątkiem są rodzice 

dzieci z oddziału przedszkolnego. 

1.3. Podczas pobytu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) uczniowie 

2) osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć, tj. nauczyciele, pomoc 

nauczyciela 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele,  

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/opiekunów prawnych uczniów (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zachodzi 

taka potrzeba np. podczas złego samopoczucia  ucznia itp.) 

1.4. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów 

komórkowych, maskotek. 

1.5. W szkole każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych . 

1.6. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu ( oprócz 

trudnych warunków atmosferycznych np. deszcz, śnieg).Ogranicza się ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

1.7. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w sali nr 7 zgodnie z regulaminem. 

1.8. Biblioteka pracuje zgodnie z regulaminem. Każda pozycja książkowa odbywa 2 dni 

kwarantanny. 

1.9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Do szkoły należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

1.11. Każda klasa jest przypisana do jednej sali. 

1.12. Uczniowie zaopatrują się w rękawiczki jednorazowe, z których będą korzystać na 

niektórych lekcjach m.in. na informatyce. 



1.13. Uczniowie mogą spożywać posiłki w klasie pod nadzorem nauczyciela, który nie ma 

w tym czasie dyżuru. 

1.14. Uczniowie korzystają z kredy leżącej na stoliku ucznia. 

1.15. Tablice wyciera jeden dyżurny przez cały tydzień. 

1.16. Nauczyciele korzystają z przypisanego komputera . 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

Niezbędne dokumenty do pobytu w szkole, przedszkolu przedkładane są dyrektorowi 

szkoły w dniu przyjścia na zajęcia bądź do pracy. 

2.1. Przed wejściem do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 

m) oraz zaleca się uczniom kl. V-VIII   zakrywać usta i nos w przestrzeniach 

wspólnych. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, zmieniają obuwie w szatni. 

Następnie kierują się w kierunku sali, w której są zajęcia. 

2.2. Nauczyciele pełnią dyżur 10 min przed zajęciami i 10 min po zajęciach.  

2.3. Na teren szkoły mogą wejść dorosłe osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.  

2.4. Zaleca się  zakrywać usta i nos w kl. V-VIII we wspólnych przestrzeniach np. na 

korytarzach .  

2.5. Nauczyciele, podczas poruszania się po sali lekcyjnej mogą mieć zakryte usta i nos. 

Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują pracę ucznia, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu. 

2.6. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć 

zakryte usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  lub kiedy 

obserwują pracę uczniów, siedząc albo stojąc. Mogą również korzystać z rękawic 

jednorazowych. 

2.7. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę . 

2.8. Uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie lekcji, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni 

– kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

 



 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń 

3.1. Przy wejściu do szkoły  wywieszono  informację: 

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych 

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3.2. Przy wejściu do szkoły  umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z 

niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

3.3. Pracownicy szkoły otrzymują jednorazowe środki ochrony tj. maseczki, rękawiczki 

lub przyłbice jeśli nie posiadają swoich. 

3.4. Lekcje mogą być przeprowadzane w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych,  pod 

warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy 

nauczycielami.  

3.5. Powinno być zachowane 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali. 

3.6. Ławki w sali lekcyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.  

3.7. Miejsca dla nauczycieli również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów. Do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali lekcyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy 

uczniów w pozycji stojącej.  

3.8. Drzwi do szkoły  powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby nie 

musiały ich otwierać. 

3.9. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być 

otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

3.10. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej 

co godzinę w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku 

nie panuje zbyt duży hałas) oraz po lekcji, dbając o zapewnienie komfortu uczniów. 



3.11. Dla każdego ucznia  zapewniamy miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. jest to szafka ubraniowa. Należy 

zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy 

z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub 

odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość 

od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

3.12.  Zapewniamy bieżącą dezynfekcję toalet. 

3.13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wiszą plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3.14. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

3.15. Ławki oraz krzesła w sali lekcyjnej należy dezynfekować przed  

i po każdej lekcji. 

3.16. Dezynfekować należy również: 

1) sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki) 

2) odtwarzacze płyt , 

3) pomoce . 

3.17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

lub przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane 

w przeprowadzanie lekcji nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

3.18. Na terenie szkoły  przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

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

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- sala logopedyczna. 

 

 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 

4.1. Nauczyciele , uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni zostali zapoznani 

z zasadami bezpieczeństwa. 



4.2. Przed rozpoczęciem lekcji należy poinformować uczniów o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali lekcyjnej 

po zakończeniu pracy  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

5) częstego mycia rąk 

6) ponownej dezynfekcji rąk przy opuszczeniu szkoły. 

4.3. Należy unikać tworzenia się grup uczniów i nauczycieli przed szkołą oraz przed salą 

lekcyjną przed rozpoczęciem lekcji oraz po jego zakończeniu. Uczniowie 

przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę. Po skończonych zajęciach 

niezwłocznie opuszczają szkołę. 

 

5. Wystąpienie objawów 

5.1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych  należy odizolować 

ucznia i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz poinformowania 

właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  

1) Pracownicy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 

999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2) Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),  

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek 

4) W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela w danej sali lekcyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie przerwać lekcje .  

5) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


