
ZARZĄDZENIE  NR173/2020 
 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020r. 

w sprawie wprowadzenia w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem COVID – 19 

 

 

Na podst. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje : 

§ 1 

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lubniewicach  Procedury 
zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID – 19, który stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 
dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej szkoły i tablicy informacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedura bezpiecznej organizacji opieki na terenie placówki w związku z reżimem 
sanitarnym związanym ze stanem epidemii w kraju w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Lubniewicach. 

 

I. Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm. ), 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 
r. poz. 59 ), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. 
Nr 6 poz. 69 ze zm. ), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 maja  2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID – 19, 
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Wytyczne Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS. 
Cel procedury: 

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem 
na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego. 

II. Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie : 

 zasad pracy dla pracowników, 

 zasad organizacji opieki w placówce, 

 zasad dezynfekcji, 

 zasad obecności osób trzecich na terenie placówki, 

 regulamin dla rodziców, 

 zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia COVID 
– 19. 

 
III. Zakres procedury 
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 
 



Dyrektor : 
1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z 

powierzonymi im obowiązkami; 
2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów, których 

nie da się skutecznie zdezynfekować; 
3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; 
4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 

telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 
5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, 

pracownika; 
6. współpracuje ze służbami sanitarnymi; 
7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 
8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych 

grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą 
będą się opiekowali Ci sami opiekunowie; 

9. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia  za pomocą poczty elektronicznej. 

Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest : 
1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej : 
a. Regularnego mycia rak przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – 
higienicznych, 

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 
c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 
2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki. 
3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 

uczniów. 
4. Postępować  zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 
5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

       
 

IV. Praca personelu 
1. Pracownik po wejściu na tren placówki dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru 

temperatury, gdy nie przekracza 37⁰ C oraz nie zaobserwował u siebie objawów 
chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy. 

2. Przed wejściem na salę czy też na innym stanowisku pracy, pracownik zobowiązany 
jest umyć i zdezynfekować ręce. 

3. Pracownicy trzymają się ścieżek komunikacyjnych , wyznaczonych przez Dyrekcję 
względem ich stanowisk pracy. 

4. Nauczyciele  i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki 
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim 
rękawem ( do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u 
ucznia ). 



5. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1, 5 m odległości 
między sobą. 

6. Poruszanie się pracowników pomiędzy placówkami jest zabronione. 
 

V. Organizacja opieki w szkole 
1. Jedna grupa uczniów przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali, korzysta z 

wyznaczonych toalet. 
2. Do grupy przydzieleni  są ci sami opiekunowie. 
3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Jednak minimalna przestrzeń do  zajęć nie 

może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na każdego ucznia i każdego opiekuna. 
4. W przypadku braku miejsc , o pierwszeństwie skorzystania z opieki zorganizowanej 

na terenie placówki decyduje organ prowadzący po zapoznaniu się z sugestiami 
otrzymanymi z MEN. 

5. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki zorganizowanej mają dzieci pracowników 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i produkcji, oraz osób 
zwalczających i przeciwdziałających  rozprzestrzenianiu się wirusa COVID - 19  . 

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać i zdezynfekować.  

7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. Nie powinni wymieniać się 
przyborami między sobą. 

8. Monitorowanie obecności uczniów, sporządzanie każdego dnia imiennej listy uczniów 
przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi 
miały kontakt w szkole. 

9. W miarę możliwości sale są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu uczniów na 
boisku, placu przed szkołą, jak i również podczas zajęć. 

10. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela, dbają o zachowanie dystansu 
między sobą. 

11. Możliwość korzystania z boiska, ale tylko przy zapewnieniu jego zdezynfekowania – 
jeśli jakieś urządzenie nie będzie mogło przejść takiego procesu, trzeba je oznaczyć 
taśmą. 

12. Zakazuje się wychodzenia z uczniami na spacery poza teren szkoły. 
13. Zakazuje się na terenie szkoły mycia i fluoryzacji zębów przez dzieci do odwołania. 
14. W szkole zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 
 
VI.          Dezynfekcja 
 

1. Pracownicy i uczniowie wchodzący na teren szkoły muszą zdezynfekować ręce. 
2. Rodzice/opiekunowie i uczniowie wyposażeni są w maseczkę zakrywającą nos i usta. 
3. Uczniowie myją ręce niezwłocznie po wejściu na salę, po skorzystaniu z toalety, po 

przyjściu z boiska, przed jedzeniem i po jedzeniu. 
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 



powierzchni dotykowych – poręczy , klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów     
w salach , klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. Nauczyciele i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni       
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 
i nos, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia w razie konieczności                            
np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia,  adekwatnie do aktualnej 
sytuacji ). 

6. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk. 

7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 
8. Dyrekcja kontroluje czynności porządkowe oraz dezynfekcję. 

 
VII.      Przebywanie osób trzecich 

1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego 
wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych. 
 

VIII.     Regulamin dla rodziców 
Zajęcia opiekuńcze w szkole są organizowane wyłącznie dla rodziców pracujących, nie 
wykonujących pracy zdalnie, nie przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 
wychowawczym, którzy nie mają innej możliwości zapewnieniu dziecku opieki. 
 

1. Zgodnie z rekomendacją MEN  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem , 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

2. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa oświadczenie, że nie jest 
objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby 
wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora 
szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną 
uniemożliwia korzystanie ucznia z opieki w szkole. 

3. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły uczniów zakatarzonych, kaszlących, z 
podwyższoną temperaturą. 

4. Pracownik sprawdza temperaturę każdego ucznia przy wejściu do szkoły. Jeśli będzie 
37 stopni lub więcej to rodzic zabiera ucznia do domu. 

5. Jeśli w trakcie pobytu w szkole uczeń będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to 
zostanie odizolowany i rodzic musi go jak najszybciej odebrać. Następnego dnia może 
ucznia  przyprowadzić  pod warunkiem, że uczeń jest zdrowe. 

6. Należy przypominać uczniom podstawowe zasady higieny, takie jak : nieprzytulanie 
na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 
przy kichaniu czy kasłaniu.  



7. Rodzice nie wchodzą do szkoły. 
8. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie ucznia 

zachowując  przepisowe odległości. Jeśli uczniowie przychodzą sami czekają przed 
wejściem w przepisowych odległościach. 

9. W drzwiach szkoły uczeń  przekazywany jest przez rodzica pracownikowi szkoły. 
10. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego ucznia. Jeśli będzie 37 stopni 

lub więcej, uczeń nie jest przyjmowany do szkoły, rodzic zabiera go do domu. Jeśli 
uczeń przychodzi sam jest izolowany do chwili powiadomienia rodziców. 

11. Po wejściu do sali uczeń myje ręce. 
12. Przy wejściu do szkoły  jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji. 
13. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 
14. Każdorazowa nieobecność ucznia w szkole musi być zgłoszona i odnotowana. 
15. Przed oddaniem ucznia pod opiekę szkoły rodzic/prawny opiekun wypełnia 

oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami i ewentualnym ryzykiem, że nie jest 
objęty kwarantanną/członkowie rodziny/.  
 

IX       Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19 
 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 
objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 
przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia ( takich jak kaszel, 
gorączka, duszności, katar ) uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do 
tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 
go zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ /opiekunem ucznia i 
wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia ze szkoły, informując o powodach. 

5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 
pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala , 
w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana  
( mycie podłogi, mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł). 

7. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 
ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

8. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach 
wejściowych do budynku placówki. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie VOVID – 19 , pracownik 
niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o 
podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło 
do przenoszenia zakażenia. 



10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych 
uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 
pracownik. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną ( numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do 
stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 
COVID – 19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 
klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 
wyznaczoną. 

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 
powierzchnie dotykowe. 

14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją do 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 
COVID – 19. 

16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie 
dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID – 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 
placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 
instrukcji do dalszego postępowania. 
 

Przepisy końcowe 
 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od 25 maja 2020 r. 
2. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zobowiązani są do ich stosowania i 

przestrzegania. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 


