
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kętach w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

I. Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły. 

 

1. Na terenie szkoły wprowadza się ograniczenie przebywania osób postronnych  do 

niezbędnego minimum. 

2. Pracownik portierni prowadzi rejestr osób postronnych wchodzących do budynku szkoły. 

3. Petent po wejściu do budynku szkoły zgłasza się na portiernię.  Musi mieć założoną maseczkę 

ochronną oraz zdezynfekować ręce przygotowanym środkiem odkażającym. Wpisują się do 

rejestru wejść znajdującego się na portierni. 

4. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły lub innymi pytaniami dotyczącymi 

pracy szkoły należy w miarę możliwości kierować na adres mailowy szkoły, na mobidziennik 

lub telefonicznie. 

5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni 

są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo  

i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

6. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną, których domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub  w izolacji  

w warunkach domowych. 

7. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać 

ust i nosa za wyjątkiem miejsc wskazanych przez dyrekcję. 

8. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych wg 

załącznika nr 1. 

9. W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium (gabinet pielęgniarki) jako pomieszczenie do 

odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub 

pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący. 



10. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni w miarę możliwości zachować obowiązujący 

dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły. 

11. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

sposoby postępowania: - mycie rąk, użycie płynu dezynfekcyjnego, nakładanie maseczek, 

nakładanie rękawic – załączniki nr 2, 3, 4, i 5. 

12. Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku umieszczono numery 

alarmowe, numery telefonów do właściwej stacji epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku objawów chorobowych. 

13. Uczniowie będą wchodzili do szkoły dwoma wejściami, przy których umieszczony będzie             

płyn dezynfekujący oraz informacja o sposobie jego użycia. 

Wejścia   klas do budynku szkoły 

 

Wejście główne: 3a, 3b,4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 7b, 7c, 7e, 8a, 8c                       

 Wejście  od strony: południowej:  3c, 3d, 5b, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7d, 8b 

 

 

14. Dwukrotnie w ciągu dnia będzie odbywała się dezynfekcja powierzchni użytkowych,      

dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników na korytarzach szkolnych. Codziennie po skończonych 

zajęciach będzie odbywała się dezynfekcja całych sal. W małym budynku będzie odbywała się 

dodatkowo codzienna dezynfekcja sal w czasie przerwy, gdy następuje wymiana klas pierwszych  

z drugimi.  

15. W czasie przerw obiadowych zgodnie z ustalonym harmonogramem obiadów dwóch 

nauczycieli z danego piętra schodzi z uczniami na stołówkę i tam pełni dyżur, a pozostali nauczyciele 

zostają przy swoich klasach.  

16. W sali informatycznej, sali językowej oraz na świetlicy zostaje umieszczony płyn dezynfekujący i każdy 

uczeń wchodzący do sali jest zobowiązany zdezynfekować ręce. 

II. Zasady postępowania na terenie szkoły związane z pobytem uczniów. 

 

1. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły nie wchodzą z nim na teren szkoły. 



2. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby (bez 

objawów chorobowych wskazujących na infekcje górnych dróg oddechowych), a także jeżeli 

dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty izolacją lub kwarantanną. 

3. Dziecko w czasie pobytu w szkole objęte jest  opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika 

szkoły. 

4. Zajęcia danej klasy organizowane są w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole. 

6. Dziecko przychodzące do szkoły musi mieć założoną dopasowaną maseczkę ochronną . 

7. Dziecko  przebywa w maseczce na całym terenie szkoły  za wyjątkiem sal lekcyjnych  

i stołówki gdzie może ją zdjąć i przechować w przyniesionym przez siebie pojemniku.  

W przypadku niezastosowania się do tego przepisu wobec ucznia zostaną wyciągnięte 

konsekwencje. 

8. Uczniowie spędzają przerwy według ustalonego harmonogramu. Począwszy od drugiej przerwy 

uczniowie wychodzą rotacyjnie na korytarz w maseczkach i pod opieką nauczyciela  

w następującym porządku: 

a) parter:  

przerwy parzyste - sale: 9, 11, 13 

przerwy nieparzyste – sale: 10, 12, 14 

b) I piętro: 

przerwy parzyste - sale: 19, 24, 26, 28 

przerwy nieparzyste – sale: 18, 25, 27, 29 

c) II piętro: 

przerwy parzyste - sale: 31, 35, 37, 39 

przerwy nieparzyste– sale: 32, 33, 36, 38, 40 

Pozostałe przerwy uczniowie spędzają w klasie z nauczycielem.  



Wietrzenie sali lekcyjnej odbywa się w czasie, gdy uczniowie przebywają na korytarzu. 

Tak zwany przeddzwonek jest sygnałem dla nauczycieli oznaczającym zmianę sali lekcyjnej. 

9.Nauczyciel kończący daną lekcję nadzoruje swoich podopiecznych aż do opuszczenia budynku 

szkoły. 

 

 

10. Rano wszyscy nauczyciele otwierają klasy o 7.45 i oczekują na przybycie uczniów. 

11. Uczniowie korzystają w szkole z własnych przyborów, książek i materiałów. 

12. Nauczyciele korzystają w  pracy z uczniem tylko z tych pomocy dydaktycznych, które są możliwe 

do dezynfekcji lub przeszły kwarantannę czasową. 

13. Sale, zabawki, pomoce dydaktyczne, stoły, stoliki, klamki, uchwyty, wyłączniki światła –każdego 

dnia są dezynfekowane po zajęciach. 

14. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona w miarę potrzeby zgodnie z wytycznymi. 

15. Uczeń, który korzysta z toalety myje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją. 

16.. W okresie trwania stanu epidemii ograniczone są wszystkie wyjścia poza teren szkoły. 

17.  Uczniowie mogą wyjść  na plac zabaw znajdujący się przy szkole tylko pod opieka nauczyciela 

i mogą korzystać z urządzeń, które można skutecznie zdezynfekować. 

18. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurą, nauczyciel może zadzwonić do sekretariatu, 

dyrektora lub wicedyrektorów gdzie uzyska pomoc.  

 

III. Dodatkowe wytyczne dla rodziców i uczniów 

RODZICE 

 

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania wychowawcy aktualnych numerów 

telefonów, które  w razie konieczności umożliwią natychmiastowy z nim kontakt.  W sytuacji 



, gdy rodzic nie może w pracy odbierać telefonu komórkowego zobowiązany jest podać 

numer do zakładu pracy. 

2. Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji.  

3. Przyprowadzają/posyłają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych 

wskazujących na infekcje górnych dróg oddechowych. 

4. Zobowiązani są dopilnować, by dziecko posiadało maseczkę ochronną oraz jej 

zabezpieczenie na czas lekcji  (np. woreczek lub pudełko). 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślą, że 

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

z mydłem, dezynfekować  i nie podawać ręki na powitanie. 

6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania. 

7. W przypadku uzyskania informacji ze szkoły o zaobserwowaniu objawów chorobowych   

u dziecka niezwłocznie zabierają ucznia ze szkoły.  

8. W wypadku zmiany sytuacji w rodzinie związanej z pandemią – zakażenie członka rodziny, 

kwarantanna rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić  o zaistniałej sytuacji szkołę 

np. wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły. 

 

UCZNIOWIE 

 

1. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonymi wejściami (każda klasa ma 

przyporządkowane takie wejście).  

2. Przy wejściu dezynfekują ręce. 

3. Przychodząc do szkoły muszą mieć założoną dopasowaną maseczkę ochronną. 

4. Nie korzystają z szatni. Przechodzą bezpośrednio pod wyznaczoną salę lekcyjną zachowując 

dystans społeczny. 

5. W sali lekcyjnej uczeń ma przydzielone stałe miejsce. 

6. Uczniowie mogą zdjąć maseczkę dopiero w momencie zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. 

Maseczkę zabezpieczają  w przyniesionym przez siebie pojemniku lub woreczku.  

7. Poza salą lekcyjną uczeń ma obowiązek założyć maseczkę. 



8. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami 

szkolnymi między sobą. 

9.  Nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcje) rzeczy. 

10. Po zakończonych lekcjach uczniowie udają się bezpośrednio do domu /świetlicy. Nie 

gromadzą się na terenie szkoły czy placu zabaw. 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych 

u ucznia. 

1. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci bez objawów chorobowych. 

2. Nie wolno posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. 

 3.W wypadku , gdy dziecko zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie lub nauczyciel zauważa nie-

pokojące objawy  u dziecka nauczyciel powiadamia    sekretariat , dyrektora , wicedyrektorów. 

4. Dyrektor lub wicedyrektorzy organizują zastępstwo. 

5.W wypadku nieobecności dyrektora lub wicedyrektorów sekretariat powiadamia bibliotekę,  

lub pedagogów szkolnych, którzy zobowiązani są do zastąpienia danego nauczyciela 

6.W sytuacji, gdy nauczyciela nie ma kto zastąpić, wtedy nauczyciel sam podejmuje decyzję o dal-

szym postępowaniu. 

7.Nauczyciel wraz z uczniem opuszcza klasę, bierze klucz  i idzie do izolatorium. ( gabinet 30) 

8.Jeżeli jest w szkole pielęgniarka szkolna przychodzi i w zależności od objawów zabiera dziecko 

do siebie do gabinetu  pielęgniarki lub pozostawia  izolatorium i decyduje o dalszym postępowa-

niu. 

9.Nauczyciel w wypadku nieobecności pielęgniarki  sprawdza dziecku temperaturę termometrem 

bezdotykowym. 

11.Jeżeli nie ma pielęgniarki to  wicedyrektorzy powiadamiają rodziców. 

12.Nauczyciel oczekuje z dzieckiem aż do odebrania ucznia przez rodziców na rodziców. 

13W sali 30 są 2 pomieszczenia dlatego najpierw korzystamy z pomieszczenia z tyłu. 



14.Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania dziecka . 

15.W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków. 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku występowania  

objawów chorobowych u personelu. 

1. Do pracy w szkole przychodzą osoby bez objawów chorobowych. Zaleca się, aby pracownicy 

monitorowali swój stan zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem temperatury ciała. 

2. Nie wolno przychodzić do pracy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu  

i telefonicznie powiadomić o tym Dyrekcję szkoły, a następnie skontaktować się  

z lekarzem rodzinnym lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala,  

a w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić na numer 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy odsunąć go od pracy i skierować do 

izolatorium, a następnie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Oświęcimiu i ściśle 

stosować się do jej zaleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu  

i dezynfekcji. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą zakażoną i ściśle 

stosować się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl - 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Telefony: 

Organ prowadzący - 33 844 76 00 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu – 33 843 09 28 

Służby medyczne - Szpital Powiatowy w Tychach – (32) 325 51 48, 887 277 

811 

Załączniki: 



1. Monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych. 

2. Jak skutecznie myć ręce? 

3. Jak skutecznie dezynfekować ręce? 

4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę? 

5. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki? 

6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z POBYTEM UCZNIÓW  

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. od 6:30 do 16:30. 

2. Z opieki świetlicowej korzystają tylko te dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości 

zapewnienia opieki w domu. 

3. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Do świetlicy szkolnej przyprowadza i odprowadza 

dziecko osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Rodzice lub osoby upoważnione do odbioru 

dziecka ze świetlicy szkolnej przyprowadzają/odbierają dziecko przekazując je osobie wskazanej 

przez dyrektora szkoły. Po przyjściu do świetlicy uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

4. Na terenie sali świetlicowej może przebywać określona liczba dzieci zgodnie z wytycznymi MEN, 

MZ, GIS. Świetlica szkolna podlega regularnemu wietrzeniu w trakcie przebywania  

w niej dzieci, a także przed i po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. W sali świetlicowej uczeń nie ma obowiązku noszenia maseczki. Maseczka obowiązuje przy 

każdorazowym opuszczeniu sali. Uczniowie maseczkę przechowują w zamkniętym pojemniku. 

6. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej nie przynosi ze sobą żadnych zabawek ani innych 

niepotrzebnych przedmiotów. Podczas pobytu w świetlicy korzysta tylko z własnych przyborów 

szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie 

korzystają z elementów wyposażenia świetlicy, które są możliwe do dezynfekcji. 

7. W czasie pobytu na świetlicy uczniowie mogą korzystać z placu zabaw przy szkole, szkolnego 

boiska oraz z urządzeń, które będą dezynfekowane. 



8. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej o wyznaczonych godzinach.  

9. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurą nauczyciel może skontaktować się  

z dyrektorem, wicedyrektorem lub poprosić osobę z portierni o pomoc. 

10. W czasie pobytu ucznia w świetlicy szkolnej w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów chorobowych wychowawca świetlicy informuje 

dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor wyznacza osobę, która przejmuje opiekę nad grupą, 

natomiast wychowawca świetlicy udaje się z dzieckiem do  izolatorium z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. Wychowawca świetlicy lub wyznaczony pracownik 

telefonicznie informuje rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka. Po otrzymaniu od 

nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania dziecka. 

 

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DLA KLAS I-II  

W WARUNKACH EPIDEMII (MAŁY BUDYNEK) 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.  

2. Na teren szkoły uczeń wchodzi obowiązkowo w maseczce i dezynfekuje ręce.  

3. Opiekunowie odprowadzający dziecko nie mogą wchodzić na teren budynku szkoły. 

4. Zasłanianie ust i nosa maseczką obowiązuje ucznia w czasie przemieszczania się poza salą 

lekcyjną (po korytarzu, w ubikacji, w szatni). 

5. W małym budynku szkoły ustala się organizację pracy nauki i jej koordynację, umożliwiającą 

zachowanie dystansu miedzy uczniami, nauczycielami i pracownikami obsługi, szczególnie 

w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów (na korytarzu, na boisku, 

sali gimnastycznej, sali lekcyjnej).  

- W klasach pierwszych przed lekcjami dyżur w szatni i na piętrze pełnią po dwie 

nauczycielki, które dbają o porządek i bezpieczeństwo uczniów. Szczegóły ustalają 

nauczyciele na bieżąco. 

- Klasy drugie zbierają się przed wyznaczoną godziną w wyznaczonym przez wychowawcę 

miejscu i pod opieka nauczyciela dyżurującego wchodzą do sali lekcyjnej.  

 

Strefa czerwona/żółta 



 Dwie klasy pierwsze schodzą się do 745 i rozpoczynają naukę. Kończą 15 min 

wcześniej niż jest w planie. Dwie pozostałe klasy pierwsze schodzą się od 745, 

rozpoczynają naukę o godz. 800 i kończą wg planu. 

 Klasy drugie przychodzą również w 15 min odstępach po zakończeniu nauki klas 

pierwszych i zdezynfekowaniu sal lekcyjnych. 

6. Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali lekcyjnej zarówno w czasie lekcji jak  

i w czasie przerwy: 

Zmiana pierwsza:    Zmiana druga: 

klasa 1 a – sala nr 5               klasa 2 a – sala nr 5 

klasa 1 b – sala nr 3               klasa 2 b – sala nr 3 

klasa 1 c – sala nr 4               klasa 2 c – sala nr 6 

klasa 1 d – sala nr 6               klasa 2 d – sala nr 4 

7. Przerwy międzylekcyjne dla uczniów organizuje nauczyciel w interwałach adekwatnych do 

potrzeb.  

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Nie może wymieniać się nimi z innymi 

uczniami. 

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

książek, pamiętników itp.) 

11. Podczas zajęć z wychowania fizycznego ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

12. Po zakończeniu lekcji nauczyciel sprowadza uczniów do szatni. Każda klasa schodzi  

w odstępach 5 minutowych.  

13.  Przerwa obiadowa: 

 Uczniowie klasy pierwszej idą na obiad pod opieką nauczyciela z którym kończą 

lekcję. Dotyczy to uczniów, którzy nie chodzą na świetlicę. 

 Uczniowie klasy drugiej idą na obiad pod opieką wyznaczonego w danym dniu 

nauczyciela o godz. 1425 

14. W razie wprowadzenia strefy czerwonej/żółtej dla obszaru na której znajduje się placówka, 

nie będą organizowane wycieczki i wyjścia klasowe np. do muzeum, do teatru itp. 

 

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE  

DLA KLAS III W WARUNKACH EPIDEMII (MAŁY BUDYNEK) 



 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.  

2. Na teren szkoły uczeń wchodzi obowiązkowo w maseczce i dezynfekuje ręce.  

3. Opiekunowie odprowadzający dziecko nie mogą wchodzić na teren budynku szkoły. 

4. Zasłanianie ust i nosa maseczką obowiązuje ucznia w czasie przemieszczania się poza salą 

lekcyjną (po korytarzu, w ubikacji, w szatni). 

5. W dużym budynku szkoły ustala się organizację pracy nauki i jej koordynację, umożliwiającą 

zachowanie dystansu miedzy uczniami, nauczycielami i pracownikami obsługi, szczególnie 

w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów (na korytarzu, na boisku, 

sali gimnastycznej, sali lekcyjnej).  

6. Uczniowie trzecich klas wchodzą do szkoły wejściem z lewej strony budynku (od strony 

Kościoła). 

7. Trzecioklasiści schodzą się w swoich salach lekcyjnych: 

III a- sala  numer 9 

III b- sala numer 11 

III c –sala numer 12 

III d – sala numer 14 

8. Od godziny 7.45 oczekuje na nich w sali nauczyciel zaczynający zajęcia z klasą. 

9. Uczniowie przebierają się w swoich salach. Zmieniają obuwie i chowają je w workach.  

10. Każdy nauczyciel kończący zajęcia z klasą o godz.11.20 ma obowiązek sprawowania opieki 

nad dziećmi udającymi się na obiad. 

11. W przypadku gdy klasa kontynuuje zajęcia po przerwie obiadowej, uczący w danej klasie 

sprawuje opiekę nad pozostałymi dziećmi, które nie korzystają ze szkolnej stołówki. W tym 

czasie dzieci znajdują się na korytarzu.  

12. Uczniowie idący na stołówkę oraz ci, którzy pozostają na korytarzu, mają obowiązek 

założenia maski. 

13. Przerwy międzylekcyjne dla uczniów organizuje nauczyciel w interwałach adekwatnych do 

potrzeb. 



14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Nie może wymieniać się nimi z innymi 

uczniami. 

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

książek, pamiętników itp.) 

17. Podczas zajęć z wychowania fizycznego ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

     18. W razie wprowadzenia strefy czerwonej/żółtej dla obszaru na której   znajduje się placówka, 

nie będą organizowane wycieczki i wyjścia klasowe np. do muzeum, do teatru. 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI OBIADÓW 

 

1. Uczniowie przychodzą na stołówkę tylko podczas wyznaczonych przerw obiadowych: 

a) 1125 - 1140  uczniowie uczący się na parterze 

b) 1225 – 1240 uczniowie uczący się na I piętrze 

c) 1325 – 1340 uczniowie uczący się na II piętrze 

d) 1425 – 1440 uczniowie klas 2 

2. Podczas przemieszczania się na stołówkę oraz do czasu zajęcia miejsca przy stole uczniowie 

zasłaniają usta i nos przy użyciu maski lub przyłbicy i zachowują dystans społeczny. 

3. W trakcie przerw obiadowych na stołówce oraz na korytarzach każdego piętra dyżuruje 

dwoje wyznaczonych nauczycieli. 

4. Uczniowie po spożyciu obiadu wracają do swojej sali lub jeśli skończyli zajęcia opuszczają 

szkołę. 

 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ 

INNYCH ZAJECIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W KETACH OBOWIAZUJACE W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

COVID-19 
 
 
Duża sala gimnastyczna: 
 



 Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej po powrocie z małej sali gimnastycznej, hali sportowej, 
basenu. 
 

1. Przy wejściu na salę gimnastyczną lub halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz 
obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

2. Dzieci korzystają z szatni w sali i hali sportowej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera 
się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania 
w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach 
we wskazanym miejscu. 

3. Niemożliwe jest przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz 
miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących  
w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni. 

5. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami zblokowanymi uczniowie przebywają w sali 
gimnastycznej pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

6. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń dezynfekuje ręce. 
7. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można 

używać. 
8. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczeń nie może korzystać z toalety zw. sanitarnych. 
9. Zajęcia na basenie i hali sportowej odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem 

pływalni i hali sportowej. 
10. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 
11. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 
12. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 
14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą 

czyszczone lub dezynfekowane. 
15. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną zdezynfekowane na koniec 

dnia, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
 

Mała sala gimnastyczna: 

1. Uczniowie którzy mają lekcję w malej sali gimnastycznej schodzą na przewiązkę i pod opieką 

nauczyciela przechodzą do małego budynku (w zależności od pogody uczniowie korzystają 

z szatni w celu zmiany odzieży i obuwia) . 

2. Podczas lekcji w małej sali obowiązują procedury dotyczące „dużej sali gimnastycznej”. 

 

Obiekty sportowo-rekreacyjne (basen, hala itp.): 

1. Uczniowie którzy mają lekcję na basenie, hali sportowej lub innych obiektach sportowo-

rekreacyjnych schodzą na przewiązkę i pod opieką nauczyciela przechodzą na odpowiedni 

obiekt sportowy (w zależności od pogody uczniowie korzystają z szatni w celu zmiany 

odzieży i obuwia).  



Podczas lekcji na basenie i hali sportowej obowiązują procedury tych obiektów sportowych 

oraz procedury dotyczące „dużej sali gimnastycznej”. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH  

ORZECZENIE O POTRZEBIE  KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

1. Podczas zajęć, nauczyciel współorganizujący kształcenie odpowiada za ucznia.  

W przypadku podejrzenia objawów choroby kontaktuje się z rodzicem. 

2. W czasie trwania lekcji możliwe jest wyprowadzenie ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego z sali na korytarz w celu nie dopuszczenia do dezorganizowania 

toku zajęć przez tego ucznia (np. jego hałasy, krzyki, irytacja przejawiająca się różnymi odgłosami, 

które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji, zagrożenie zdrowia innych uczniów, itp.).  

3. Uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wychodzi do toalety pod nadzorem nauczyciela  

z odpowiednio założoną maseczką. 

4. W momencie, gdy wymaga tego sytuacja, możliwe jest wcześniejsze wyjście ucznia  

o potrzebie kształcenia specjalnego na obiad. Takie wyjście jest zgłaszane obsłudze stołówki  

i możliwe tylko i wyłącznie na ich wyraźnie pozwolenie (w zależności od dostępnych miejsc). 

5. Uczeń na zajęciach specjalistycznych oraz konsultacjach z pedagogiem może mieć odsłonięte 

usta i nos. 

6. Na zajęcia specjalistyczne i konsultacje z pedagogiem uczeń przychodzi bez objawów 

chorobowych. 

7. Przed rozpoczęciem zajęć specjalistycznych i konsultacji z pedagogiem uczeń dezynfekuje ręce. 

8. Uczeń zgłasza się na zajęcia do przydzielonej sali na wyznaczoną godzinę w prawidłowo założonej 

maseczce (maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem zajęć). 

9. W sali, w której odbywają się konsultacje lub zajęcia specjalistyczne, uczeń może zdjąć maseczkę, 

jednak musi zachować odpowiedni dystans społeczny: 1,5 m od nauczyciela prowadzącego zajęcia 

i innych uczniów. 



10. Materiały wykorzystywane do pracy z dzieckiem każdorazowo dezynfekowane są po 

zakończeniu zajęć przez nauczyciela/pedagoga prowadzącego zajęcia. Nauczyciel wykorzystuje 

tylko takie materiały, które są możliwe do zdezynfekowania.  

11. W przypadku odbierania ucznia z zajęć przez rodzica/opiekuna, rodzic  czeka przed szkołą na 

dziecko. 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19  

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na 

drzwiach biblioteki. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie 

odwiedzających ( 12 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.  

Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 

m.  

3. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej  

w pomieszczeniach zamkniętych.  

4. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień” . 

Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas 

wypożyczenia książki. 

5. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać  osób. 

6. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje 

nauczyciel bibliotekarz.  

8. Zwracanie książki: 

Połóż książkę na biurku  

Podaj imię, nazwisko i klasę 

9. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni – podlegają kwarantannie. (Ważne 

dla nauczycieli, którzy omawiają lektury) 



11. W czytelni może jednocześnie przebywać 8  uczniów (uczniowie siedzą w odległości 1,5 metra 

minimum ) 

12. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane 

na 2 dni. 

13. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia. Regularnie są 

czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, 

poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

14. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania: 

• wolny dostęp do półek, 

• brak możliwości korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki. 

15. Wszelkie pytania/ zamówienia książek można kierować przez dziennik elektroniczny 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach. 

Rodzice i pracownicy szkoły zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie procedury na 

tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku, poprzez informację przekazaną przez mobidziennik oraz 

umieszczoną na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1 

MONITOROWANIE  DEZYNFEKCJI OBIEKTÓW  

SZKOLNYCH i PRZYSZKOLNYCH 

Rejon:  

Data Godzina Podpis pracownika wykonują-

cego dezynfekcję 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 
 

Miejscowość ……………………dnia………………….. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

Oświadczam, iż będę posyłał/a moje dziecko ……………………………………………………………. ucznia klasy 
………. do szkoły w stanie dobrym bez jakichkolwiek objawów chorobowych np. podwyższona 
temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności,  bóle mięśni, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe 
objawy. 
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 

oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa w izolacji lub  na kwarantannie, nie 

przejawia widocznych oznak choroby. 

W wypadku jakichkolwiek oznak choroby lub zmiany sytuacji w rodzinie w związku z pandemią                         

( kwarantanna, kontakt z osobą zakażoną) dziecko pozostanie w domu i  jednocześnie poinformuję 

wychowawcę lub dyrekcję szkoły. 

W wypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów w szkole zobowiązuję się do jak 

najszybszego odebrania mojego dziecka. 

                      Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 
- Zapoznałem/łam się z treścią Procedury Bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach 

 
- Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur BHP w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujących w szkole związanych z reżimem sanitarnym. 

Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych,  oraz realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może 

wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi obostrzeniami, a także 

podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie. 

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz 
zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki 
nad dzieckiem oraz innymi obostrzeniami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji 
i pracowników szkoły w tym zakresie. 
 

 Jednocześnie, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………………………  klasa …………………………………..….. 
                               ( imię i nazwisko dziecka) 

 
termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 
zdrowotnych i zobowiązuję się do zabrania dziecka do domu. 
 

 

 



Aktualne numery telefonów: 

 

Matka/opiekun prawny : ……………………………………………………………………………………….. 

Ojciec/ opiekun prawny: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Inne osoby: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

W przypadku niemożności odebrania telefonu w zakładzie pracy – telefony do zakładu pracy ( w nagłej 

potrzebie) 

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

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

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

 

  

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

Czytelny podpis matki / opiekuna prawnego                                                                                                                                     Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Miejscowość ……………………dnia………………….. 
                               

 

 


