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PROCEDURY POSTĘPOWANIA   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

I KADRY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ W DOBIE KORONAWIRUSA 

  

  

Podstawa prawna: 

  

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia       i 

Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja 

wczesnoszkolna. 

  

Przyprowadzanie/odbieranie dzieci: 

  

1. Wejście do szkoły rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach 

wejściowych. 

2. Do szkoły uczęszczają wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

3. Dziecko do szkoły przyprowadza i odbiera zdrowy rodzic/opiekun. 

4. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. 

5. Ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,    z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk). 

6. Po wejściu do budynku: 

- rodzic/opiekun zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą (ewentualnie jednorazową 

wyrzuca do wyznaczonego pojemnika), 

- dezynfekuje ręce swoje, 

- dezynfekuje ręce dziecka   

7. Rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek założenia maseczki ochronnej i rękawiczek 

jednorazowych przez cały czas pobytu w szkole. 

8. Po podpisaniu przez rodzica/opiekuna oświadczeń (załączniki), dziecko ma mierzoną na czole 

temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

szkoły. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonanego na czole dziecka, pomiar 

jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. 

9. Następnie dziecko odbierane jest od rodzica/opiekuna przez pracownika szkoły oraz 

zaprowadzane do szatni i sali lekcyjnej. 

10. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do szkoły,       a 

pracownik informuje o tym dyrektora szkoły. 

11. Termometr dezynfekowany jest po każdym użyciu. 

12. W szatni wykorzystywany jest co drugi boks. 

13. W celu uniknięcia tworzenia się większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

ustalono zasady bezpiecznego korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 
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14. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w przedsionku szkoły (maksymalnie oczekują 2 osoby) 

z zachowaniem dystansu społecznego 2 m. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika 

szkoły. 

15. Po przyjęciu/odbiorze dziecka niezwłocznie dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, 

klamki, kontakt dzwonka i powierzchnie płaskie). 

  

Pobyt dziecka w szkole: 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na jedną 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

5. Zapewniona jest organizacja pracy i koordynacja, która utrudnia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do szkoły, różne godziny 

przerw). 

6. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń 

– 1 ławka szkolna). 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między 

sobą.   

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.   

10. Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany 

sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane 

przez woźną.   

12. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od 

rodziców. 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m² na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

14. Na terenie szkoły dzieci nie mają obowiązku noszenia masek ani rękawiczek. 

15. Dzieci mogą wychodzić do ogródka szkolnego, na boisko szkolne, plac zabaw ( w jednym 

czasie może przebywać jedna grupa dzieci). 

  

  

Procedura dla nauczycieli: 

  

1. Nauczyciele zobligowani są do przestrzegania wytycznych opracowanych dla bezpieczeństwa 

pracowników. 

2. Nauczyciel sprawuje nad dziećmi opiekę oraz organizuje ich aktywność wychowawczo-

dydaktyczną. 3. Po wejściu do sali dzieci niezwłocznie myją ręce wg instrukcji. 

4. Nauczyciel wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę, rękawiczki 

jednorazowe (w miarę możliwości przyłbicę i fartuch). 



3 

  

5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą,      w każdej 

przestrzeni szkolnej, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą kontakty            z uczniami 

i nauczycielami. 

7. Wyjścia poza teren szkoły nie będą organizowane. 

8. Nauczyciel wietrzy salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. Dba o jak najczęstsze mycie rąk przez dzieci. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

10. Nauczyciel prowadzi dokumentację podejmowanych działań oraz odnotowuje dzieci w danym 

dniu wg opracowanego rejestru. 

11. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe jest natychmiast 

umieszczane w izolatce, pod opieką woźnej wyposażonej w środki ochrony indywidualnej 

(maseczka, rękawiczki, przyłbica, fartuch). Dziecku zakładamy maseczkę zasłaniając usta i nos. 

Nauczycielka, po konsultacji z dyrektorem, niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności 

pilnego odbioru dziecka                z placówki. Zapisuje godzinę powiadomienia rodzica. 

  

Procedura dla pracowników obsługi: 

  

 Pracownicy obsługi zobligowani są do przestrzegania wytycznych 

opracowanych dla bezpieczeństwa pracowników . 

 Pracownicy obsługi wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej:  

maseczki, rękawiczki jednorazowe, a w miarę możliwości przyłbice i fartuchy. 

 Po każdorazowym odbiorze/wydaniu dzieci od/do rodzica zobligowani są                      

do dezynfekcji rąk. 

 Na  dyżurze w holu szkoły stosują środki ochrony indywidualnej. 

 Oprócz codziennych prac porządkowych,  po  każdym dniu pobytu dzieci 

dezynfekowane są wszystkie powierzchnie płaskie, klamki, włączniki, krany  itp. 

 Blok kuchenny wyłączony jest z użytkowania do odwołania. 

 Ogródek szkolny, plac zabaw, boisko szkolne z którego korzystają dzieci, 

każdorazowo po  wyjściu jednej grupy są dezynfekowane. 

  

  

Korzystanie z biblioteki szkolnej: 

1. W trakcie odwiedzin w bibliotece szkolnej obowiązuje taki sam reżim sanitarny jak na terenie 

całej szkoły. 

2. Czytelnia nieczynna aż do odwołania. 

3. W bibliotece, oprócz nauczyciela bibliotekarza, mogą przebywać równocześnie 2 osoby. 

4. Zwrócone książki podlegają min. 24-godzinnej kwarantannie. 

  

  

Kontakt z nauczycielami 
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1. Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka jest komunikacja 

telefoniczna – rodzice są zobowiązani do niezwłocznego uaktualniania numerów telefonów 

kontaktowych. 

2. Chęć kontaktu z nauczycielem w szkole należy zgłosić poprzez użycie dzwonka przy 
drzwiach wejściowych. W czasie rozmowy nauczyciel i rodzic zobowiązani są zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 2 m. Rozmowa z nauczycielem odbędzie się wyłącznie 
wówczas, kiedy możliwe będzie pozostawienie dzieci w sali z innym opiekunem. 

  

  

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły: 

  

 Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę (oświadczenie-załączniki). 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie przychodzą do pracy, 

pozostają w domu – o przyczynie nieobecności niezwłocznie informują pracodawcę oraz 

kontaktują się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną                w 

Piotrkowie Trybunalskim, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 

dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy 

i skierowany do izolatki. W izolatce powinien przebywać w maseczce i rękawiczkach. Dyrektor 

szkoły wstrzyma przyjmowanie dzieci do szkoły oraz powiadomi Powiatową Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, do której poleceń i instrukcji należy 

ściśle się stosować.   

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu i zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

  

 Dyrektor szkoły będzie na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

 Wdrożenie dodatkowych procedur, w razie wystąpienia przypadku zachorowania pracownika, 

będzie uzależnione od zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego w stosunku do zaistniałego 

przypadku. 

 W widocznych miejscach zostaną umieszczone numery telefonów do Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim i służb medycznych.  W przypadku 

podejrzenia o zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników zostanie sporządzona lista 

osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała 

w/w osoba. 

 Osoby przebywające w tym samym czasie w części/częściach szkoły, co osoba podejrzana o 

zakażenie koronawirusem są zobowiązane do stosowania wytycznych   

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach www.gis.gov.pl                        i 

www.gov.pl/web/koronawirus. 

 W przypadku wątpliwości należy zwracać się do  Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

  

  

  

 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Załącznik nr 1 

Piotrków Tryb., dnia ……………………….   

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

  

Oświadczam,  że  moje  dziecko   

…………………………………………………………………w ciągu ostatnich 14 dni nie 

miało bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS COV-2 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby COViD-19.   

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność, itp.). 

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim        w 

aktualnej sytuacji epidemicznej.   

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna 
  

  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w budynku wytycznych związanych z 

reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa SARS COV-2 w moim najbliższym otoczeniu.   

  

                ………………………………………..                                                                                                                           
czytelny podpis rodzica/opiekuna     
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Załącznik nr 2 

Piotrków Tryb., dnia………………. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka ………………………… 

podczas przyjmowania do szkoły oraz na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów). 

                                                            

………………………………………..                                                                                                                           
czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 3 

  

Oświadczenie pracownika 

Oświadczam, że : 

 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

SARS COV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 

kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby COViD 19,   

 nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszność). 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa SARS COV-2 w moim najbliższym otoczeniu,  zanim stawię się 

do pracy. 

  

  

……………………                                                                                           ……………………….……………. 
             data                                                                                                              czytelny podpis pracownika 
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Załącznik nr 4 

                                                       Piotrków Tryb., dnia ………………………… 

  

    Wyznaczenie pracownika do pomiaru temperatury 

                                                                            Pan/i 

__________________________________________ 

                                                                               ___________________ 

                                                                                                                    stanowisko służbowe 

  

  

Na podstawie art. 2091 §1 pkt 2 lit A Kodeksu Pracy, wyznaczam Panią jako osobę do 

mierzenia przyprowadzanym dzieciom temperatury termometrem bezdotykowym            i 

odbierania pisemnych oświadczeń rodziców dzieci przyprowadzanych do Szkoły. 

  

  

…………………………………………………….                                                                                                              
podpis pracodawcy 

                                                                                       

  

  

  


