
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU 

 

Wstęp: 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego nałożonego na placówkę w czasie pandemii COVID-19, dotyczy 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców uczniów oraz osób, którzy 

z ważnych powodów muszą przebywać na terenie szkoły. 

Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce 

wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez uczniów, nauczycieli, 

pracowników szkoły. 

Procedury określają działania, które mają zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać 

COVID-19.  

Podstawą do opracowania procedury są: 

1) Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, 

2) obowiązujące akty prawne, 

3) Statut Szkoły  

4) Specyfika budynku szkoły, 

5) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką 

pracy. 

 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wyżej wymieniona 

zasada dotyczy także nauczycieli i pracowników szkoły. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

4. Zajęcia dla klas IV-VIII rozpoczynają się o godzinie 8.00, a dla klas I-III  

o godzinie 8.15 (terminy dzwonków są odpowiednio przesunięte). 

5. Uczniowie wpuszczani są do budynku odpowiednio od godziny 7.45 i 8.00. 

Przed tymi godzinami uczniowie oczekują na wejście przed budynkiem 

zachowując dystans 1,5 metra. 

6. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym dla jego klasy 

wejściem. W szkole uruchomione zostały dwa wejścia: Wejście A – główne, 

Wejście B – boczne, przy sali gimnastycznej. 



7. W budynku szkoły, w częściach wspólnych (hol, szatnie, korytarze, ciągi 

komunikacyjne, toalety), pracownik szkoły, nauczyciel, uczeń zasłania usta  

i nos przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Element zakrywający usta i nos 

uczeń ściąga w sali lekcyjnej, po zajęciu swojego miejsca. 

8. Po wejściu do budynku szkoły pracownik szkoły, nauczyciel, uczeń 

dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

9. Opiekunowie uczniów nie wchodzą do budynku szkoły. 

Rodzice/opiekunowie mogą wejść do budynku szkoły po wcześniejszym 

umówieniu się z nauczycielem. Po wejściu do budynku obowiązuje 

dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. 

10.  Inne osoby mogą przebywać na terenie szkoły za zgodą dyrekcji lub innych 

pracowników szkoły wyłącznie w celach niezbędnych do funkcjonowania 

szkoły. Osoby przebywające na terenie szkoły muszą mieć zakryte usta i nos 

oraz przy wejściu zdezynfekować ręce. 

11.  Uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie w wyznaczonych dla ich klasy 

szatniach lub w indywidualnej szafce szkolnej.  

12.  Uczniowie w budynku szkoły wykonują polecenia nauczycieli  

i pracowników szkoły.  

13.  W każdej sali lekcyjnej, świetlicowej, sali gimnastycznej znajduje się płyn 

dezynfekujący za który odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia w danej 

sali. 

14.  Zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas odbywają się w jednej sali  

z wyjątkiem zajęć z informatyki, chemii i wychowania fizycznego. 

15.  Uczeń w sali zajmuje stałe miejsce i nie zmienia go w danym dniu.   

16.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

17.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte  

są detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

18.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

19.  Sale, części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerw, ale także w czasie zajęć. 

20.  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów  

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

W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego 

oraz pobyt na świeżym powietrzu. 

21.  Uczniowie klas IV-VIII w miarę możliwości spędzają przerwy na boisku 

szkolnym. Na boisku szkolnym nie są obowiązkowe maseczki, są 

zobowiązani do zachowania dystansu 1,5 metra. 



22.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość (telefon, Teams). 

23.  Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które dezynfekowane są po 

ewentualnym, koniecznym ich użyciu. 

24.  W szkole wyznaczona została sala „Izolatorium” w celu odizolowania osoby 

u której zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych. 

25.  Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, informuje o tym dyrekcję szkoły i natychmiast odizolowuje ucznia  

w odrębnym pomieszczeniu. O powyższym niezwłocznie powiadomieni 

zostają rodzice/opiekunie uczniów, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

26.  Rodzic zobowiązany jest przekazać nauczycielom/wychowawcom aktualny 

numer telefonu. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego 

odbierania telefonu ze szkoły. 

27.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej 

przestrzegają regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych. Środki do 

dezynfekcji rąk znajdują się w salach świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym 

w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

28.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

29.  Zajęcia pozalekcyjne realizowane są według zasad obowiązujących podczas 

zajęć z szkole. 

30.  Uczniowie korzystają z zasobów biblioteki zgodnie z zasadami korzystania  

z biblioteki szkolnej uwzględniające konieczny okres dwóch dni kwarantanny 

dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

 

Rodzice  

 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii. 

2. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru 

dzieci. 

3. Rodzice zobowiązani są do codziennej kontroli w dzienniku elektronicznym 

Librus. 

4. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed budynku szkoły. Rodzice 

nie wchodzą do budynku. 



5. Rodzice wchodzą do budynku szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w 

celu rozmowy z nauczycielem, dyrekcją. Rodzic musi zastosować  się do zasad 

obowiązujących w szkole – zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce.   

6. Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy informacje istotne o stanie zdrowia 

dziecka.  W przypadku dziecka z alergią informują o tym fakcie wychowawcę 

i dostarczają do sekretariatu zaświadczenie od lekarza. 

7. W sytuacji stwierdzenia widocznych objawów złego stanu zdrowia dziecka 

(kaszel, katar), uczeń zostanie umieszczony w Izolatorium. O zaistniałej 

sytuacji zostaną niezwłocznie poinformowani rodzice, którzy zobowiązani są 

do natychmiastowego odbioru dziecka. Po uzyskaniu informacji o stanie jego 

zdrowia Rodzice informują dyrekcję o ewentualnym zagrożeniu dla innych 

osób. 

8. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji.  

9. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów 

chorobowych.  

10. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy 

nauczyciel lub dyrektor uzna to za konieczne.  

11.  Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa na czas pobytu dziecka  

w częściach wspólnych budynku (hol, korytarze, ciągi komunikacyjne, 

toaleta).  

12.  Wyjaśniają dziecku, że do szkoły zabieramy tylko zeszyty, podręczniki, 

przybory szkolne, nie zabieramy do szkoły zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

13.  Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny 

m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

14.  Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbierania telefonów ze 

szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do 

odbioru dziecka). 

15.  Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w szkole na 

dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub tym podobne i ponowny 

powrót do szkoły w ciągu danego dnia. 

16. Informują dyrektora placówki, w przypadku konieczności znalezienia się ich 

rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie. 

17.  Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez 

pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak 

najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich 

dzieci oraz dla osób przebywających na terenie szkoły.  

 

 

 



Uczniowie  

 

1. Przychodzą do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Zajęcia dla klas IV-VIII rozpoczynają się o godzinie 8.00, a dla klas I-III  

o godzinie 8.15 (terminy dzwonków są odpowiednio przesunięte). 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły i są wpuszczani do budynku odpowiednio 

od godziny 7.45 (klasy IV-VIII) i 8.00 (klasy I-III). Przed tymi godzinami 

uczniowie oczekują na wejście przed budynkiem zachowując dystans  

1,5 metra. 

5. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym dla jego klasy 

wejściem. W szkole uruchomione zostały dwa wejścia: Wejście A – główne, 

Wejście B – boczne, przy sali gimnastycznej. 

6. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, 

koniecznych do zajęć. 

7. Nie zabierają do szkoły przedmiotów niepotrzebnych, zabawek itp.  

8. Nie pożyczają innym swoich przyborów szkolnych, podręczników, 

materiałów plastycznych itp. 

9. W częściach wspólnych szkoły (hol, szatnie, korytarze, ciągi 

komunikacyjne, toalety) korzystają z osłony ust i nosa (maseczki, przyłbice). 

Osłony zdejmują po zajęciu miejsca w klasie. Zakładają osłony przed 

wyjściem  

z sali.  

10. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.  

11. Dezynfekują ręce po powrocie do klasy z toalety, przed wejściem do sali 

świetlicy szkolnej, do stołówki, do sali gimnastycznej. 

12. Bezwzględnie stosują  zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , 

nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania 

oczu, nosa i ust. 

13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. Stosownie zwracają  uwagę innym w tym zakresie. 

14. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie 

szkoły. 

 

Procedura na wypadek wystąpienia objawów infekcji 

 

1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji,  

w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy 

infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, 

przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie 



moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane  

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium. 

2. Nauczyciel  zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma 

obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po otrzymaniu 

informacji od nauczyciela lub dyrekcji. 

3. Gdy u dziecka  stwierdzi się podane powyżej objawy, rodzic zobowiązany jest 

do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyn ich wystąpienia. Dziecko może 

wrócić na zajęcia w szkole pod warunkiem pozytywnej, pisemnej decyzji 

lekarza i braku innych objawów. 

4. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, 

kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza 

stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do 

tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium.  

5. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt 

niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie  

z wytycznymi. 

6. Jeżeli nastąpi taka konieczność dyrektor zawiadamia stację sanitarno-

epidemiologiczną o danej sytuacji w szkole. Postępuje zgodnie z wytycznymi 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

VIII. Żywienie 

 

Posiłki (śniadania i obiady) będą mogły być zamówione przez rodziców i będą 

dostarczane przez firmę zewnętrzną z zachowaniem środków bezpieczeństwa 

obowiązujących podczas pandemii.  

Posiłki-obiady będą spożywane w stołówce szkolnej z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

Uczniowie klas I-III będą spożywali śniadania w swoich salach lekcyjnych, nie 

będą przechodzili do stołówki. 

 

IX. Postanowienia końcowe  

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez 

dyrektora.  

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez 

uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów 

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje nauczycieli, pracowników 

szkoły, uczniów, za pośrednictwem wychowawców i rodziców dzieci. 

4.  Procedury obowiązują do odwołania.  

 
 


