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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 

nr 27/2020 z  dnia 02.10.2020 r. 

 
Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Siewierzu w związku z zagrożeniem COVID-19 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów   
i wychowanków oraz pracowników obowiązująca w SP nr 2 w Siewierzu  

 

Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1389). 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  
1 września 2020 r. 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV 
aktualizacja. 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Oddziały przedszkolne/szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu działają  
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

2. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali przedszkolnej nie może być mniejsza niż 1,5 m na 
osobę. 

3. Na zajęcia są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 
4. Do przedszkola/szkoły nie powinny być posyłane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji, a także jeżeli zachodzi podejrzenie kontaktu dziecka lub 
domowników z osobą zakażoną.  W takiej sytuacji wszyscy domownicy muszą pozostać 
w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Rodzic/prawny 
opiekun zgłasza telefonicznie Dyrektorowi szkoły ten fakt.  

5. Ustalone grupy dzieci powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Z przyczyn 
organizacyjnych łączone grupy dzieci będą na zajęciach świetlicowych, pozalekcyjnych, 
wydłużeniu pracy przedszkola. 

6. Opiekę nad daną grupą przedszkolną sprawuje w miarę możliwości jeden nauczyciel. 
Należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

7. W przypadku choroby lub kwarantanny nauczyciela Dyrektor wyznacza innego 
nauczyciela w celu realizowania zadań opiekuńczych w grupie.  

8. Na terenie placówki wyznaczono miejsce do izolacji. Miejsce to jest wyposażone m.in. 
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, ma dostęp bezpośredni do węzła 
sanitarnego. Będzie w nim można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych lub osobę podejrzaną o zakażenie.  

9. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki 
placów zabaw i boisk. Sprzęt na placu zabaw podlegać będzie dezynfekcji bezpośrednio 
przed korzystaniem z niego.   
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10. Uczeń/ przedszkolak posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Uczniowie 
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Uczeń/ przedszkolak nie powinien 
zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (ograniczenie to nie dotyczy 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  
z niepełnosprawnościami). 

11. Należy unikać większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
12. W sali pozostają przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować. 

Nauczyciele używają pomocy dydaktycznych, które można zdezynfekować, chyba że są 
przydzielone do konkretnego ucznia. 

13. Jeśli nauczyciel do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, 
powinny one być systematycznie dezynfekowane. 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

16. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, 
jednostki nadzoru pedagogicznego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych.  

17. Nauczyciel-wychowawca ma przygotowane ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami: 
nr telefonów i adres mailowe. 

18. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest 
zobowiązany do przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 
a także być w stałym, możliwym do nawiązania, kontakcie z nauczycielem  
i Dyrektorem. 

19. W salach znajdują się płyny do dezynfekcji wraz z instrukcją użycia. Instrukcje 
dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej znajdują się                   
w łazienkach i toaletach. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi rozmowy i instruują     
o szczególnych zasadach zachowania higieny. 

20. Ze względu na epidemię i wynikające z niej obostrzenia na świetlicy szkolnej powinny 
przebywać wyłącznie dzieci oczekujące na dowóz, zajęcia dodatkowe oraz te, którym 
rodzice nie są w stanie zapewniać opieki w domu. Szczegółowe zasady korzystania ze 
świetlicy ujęte są w regulaminie świetlicy. 

 

II. Szczególne zasady bezpieczeństwa higienicznego w placówce 
 

1. Do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu nie mogą wchodzić osoby z zewnątrz, poza 
przypadkami niezbędnie koniecznymi do jej funkcjonowania, z zachowaniem zasad 

 i z zastosowaniem środków higieny osobistej.  
2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki przekazują i odbierają 

dziecko w drzwiach lub w przedsionku szkoły.  
3. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, wszystkie osoby 

dorosłe, które wchodzą na teren szkoły, są zobligowane do korzystania z niego. 
4. Dyrektor szkoły wyznacza z personelu osobę do przekazywania dzieci przedszkolnych 

pod opiekę nauczycielom. 
5. W placówce będzie organizowane żywienie wychowanków z zachowaniem 

następujących warunków bezpieczeństwa: 
 Placówka korzysta z wybranego, stałego dostawcy cateringu. 
 Posiłki są serwowane w jednorazowych naczyniach.  
 Rozdaniem posiłku zajmuje się wyznaczony pracownik firmy cateringowej. 
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 Wyznaczony pracownik jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

 Spożywanie posiłków jest organizowane w małych grupach, po każdej grupie  
odbywa się czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł. 

 Dzieci przynoszą śniadanie spakowane w pojemniki i spożywają pod opieką 
nauczyciela o wyznaczonej porze.  

 Grupy przedszkolne spożywają posiłki w swoich salach. Dyrektor wyznacza 
jedną osobę odpowiedzialną za sprzątanie stanowisk po posiłkach. 

6. Nauczyciel pełniący opiekę nad dziećmi zwraca szczególną uwagę, aby dzieci często       
i regularnie myły ręce, zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

7. W trakcie przerw uczniowie  zobowiązani są zasłaniać nos i usta. 
8. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych uczeń nie powinien zasłaniać ust i nosa rodzic powinien 

złożyć stosowne oświadczenie dyrektorowi szkoły. 
9. W czasie przerw na dolnym korytarzu powinni przebywać uczniowie klasy VIII –  

w części bocznej oraz klasy IV i V – w części głównej. Na górnym korytarzu powinni 
przebywać uczniowie pozostałych klas. Na przerwach obiadowych uczniowie schodzą 
na dolny korytarz zachowując odpowiedni dystans. 

10. W trakcie zajęć nauczyciele oraz pomoce nauczyciela zobowiązani są zasłaniać nos  
i usta (maseczka/przyłbica). 

11. Pracownicy sekretariatu (sekretarka, księgowa) są zobowiązane zasłaniać nos i usta  
w czasie przyjmowania interesantów. 

12. Pracownicy obsługi  są zobowiązani zasłaniać nos i usta podczas przemieszczania się po 
szkole podczas przerw, gdy przebywają tam dzieci lub podczas wchodzenia do sal  
w trakcie zajęć. 

13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

14. Prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów  
w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków odbywają się kilka razy w ciągu 
dnia. Po każdej grupie uczniów w sali informatycznej należy podczas przerwy 
zdezynfekować sprzęt komputerowy. 

15. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy. 
 

III. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów                              
i wychowanków oraz pracowników  

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 
wychowanków/uczniów nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie podejmuje kroki 
w celu odizolowania dziecka od grupy, z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa. Przeprowadzany jest pomiar temperatury (należy uzyskać zgodę 
rodziców/opiekunów).  Nauczyciel telefonicznie informuje Dyrektora o zaistniałej 
sytuacji. Wyznaczony pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem w odizolowanym 
pomieszczeniu z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa (odzieży 
ochronnej, rękawic, maski, przyłbicy) do czasu przybycia rodziców/opiekunów lub służb 
medycznych. 

2. Rodzice są zobowiązaniu do pilnego odebrania dziecka po otrzymanej wiadomości  
z przedszkola/szkoły. Należy poinformować rodziców o konieczności skontaktowania 
się drogą telefoniczną z lekarzem pediatrą lub najbliższą stacją sanitarno- 
epidemiologiczną oraz koniecznością pozostawienia dziecka w domu, niekontaktowania 
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się z innymi członkami społeczności szkolnej. Rodzic jest zobowiązany do 
poinformowania Dyrektora placówki o diagnozie lekarskiej. 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka Dyrektor może podjąć 
decyzję o zawiadomieniu służb medycznych i uzyskaniu odpowiedniego wsparcia z ich 
strony. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola/szkoły Dyrektor 
podejmuje kroki w celu odizolowania pracownika od innych osób, z zachowaniem 
wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Obowiązkiem Dyrektora jest 
niedopuszczenie do pracy pracownika, który przejawia symptomy zakażenia. 

5. O każdym potwierdzonym zachorowaniu na Covid19 Dyrektor przedszkola/szkoły 
informuje stacje sanitarno-epidemiologiczną.  

6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej (w tym Covid19) u dziecka, 
które korzystało w ostatnim czasie z opieki przedszkolnej/szkolnej, rodzice/opiekunowie 
prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu 
dziecka, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby i podjęcia odpowiednich 
działań. 

7. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala  
z podejrzeniem infekcji wywołanej przez koronawirusa, Dyrektor w porozumieniu  
z właściwym państwowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym może 
podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia 
dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.    

8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 
celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie           
w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę.  

10. Dopuszcza się korektę zaleceń zawartych w procedurze bezpieczeństwa zgodnie                
z bieżącymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

 
 

 


