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1. Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2021 r. w reżimie 

sanitarnym i obowiązki dyrektora. 

 

1) 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.); 

2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. 

poz. 59 ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 

ust. 1 pkt 6 i ust. 5; 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18; 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 493 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019r. poz. 

2215); 

7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od  

1 września 2020 r; 

8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 

207 

9) Rozporządzenie MEN 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 

10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385) 

 

2. Ogólne zasady organizacji pracy i bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na 

terenie szkoły  

 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Ujeździe wznawia funkcjonowanie 

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

wytycznych Gminy Ujazd, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 
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• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; 

• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej 

do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji. 

4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

6. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00 

7. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i u woźnych w budynku 

A i B.  

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego  

w worek. 

9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

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. 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych 

godzinach. 

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

(dotyczy klas I-III) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

(dotyczy tylko rodziców uczniów klas I), dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz 

korytarza na parterze w budynku B, zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Uczniowie klas II-VIII wchodzą do szkoły samodzielnie 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu 

(telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 
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w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

8. Na korytarzu, w czasie przerw oraz w szatni obowiązuje noszenie maseczek.  

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

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

przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Na czas epidemii każda klasa ma przydzieloną swoją stałą klasopracownię, w której 

odbywają się zajęcia lekcyjne oprócz wychowania fizycznego, informatyki i chemii. 

11. W bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela jest pozostawiona wolna ławka lub 1,5 

m odległości od stolika w którym zasiada uczeń. 

12. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu, przy swojej klasie w wyznaczonej strefie. 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

15. Uczeń nie powinien 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 zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

17. Każda klasa ma przypisane szafki ubraniowe. Klasy I-III w budynku B. Klasy I na 

korytarzu na parterze obok świetlicy, klasy II-III w szatni obok sali gimnastycznej. Klasy 

IV-VIII w boksach mieszczących się w podziemiach budynku A.  

18. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły,  

ze względu na stosowane procedury. 

19. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Uczniowie klas I–III będą wychodzić ze szkoły wyjściem od strony dziedzińca.  

W tym miejscu mogą oczekiwać na nich rodzice. Rodzic odbierający dziecko ze 

szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.  

2. Jeżeli zaistnieje potrzeba wejścia rodzica do szkoły, to tylko do miejsca 

wyznaczonego. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien założyć 

maseczkę i użyć płynu dezynfekującego. 

3. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie 

go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

4. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia  

i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 

opuszczeniem sali myje ręce. 



5 

 

5. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do 

oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny. 

8. Uczniowie klas IV–VIII, po zakończonych zajęciach, udają się do szatni i do wyjścia 

głównego w celu opuszczenia szkoły. Uczniowie dojeżdżający udają się do miejsca 

postoju autobusów.  

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, 

środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy). 

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami  

z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne  

i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły 

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników  

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz 

podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, 

a w miarę możliwości częściej.  

9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

10. W trakcie przerwy dwie klasy przebywają na parterze, dwie na piętrze i dwie  

w pracowni. Na parter schodzą uczniowie z tych pracowni, które są najbliżej schodów, 

czyli B02, B03, B04 i B05 (w razie konieczności).  

11. Po zakończonych lekcjach do szatni schodzą w pierwszej kolejności uczniowie z Ujazdu 

i dojeżdżający odbierani przez rodziców. Uczniowie dojeżdżający, czekający na świetlicę 

przebywają na piętrze.  

12. Dyżur po lekcji pełni nauczyciel, który skończył z daną klasą lekcje.  

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  
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14. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia 

rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

15. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć 

uczniowi/dziecku temperaturę. 

16. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny 

być rozmieszczone w 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.  

17. Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego ustalone dla zajęć lekcyjnych obowiązują 

również na zajęciach pozalekcyjnych. 

18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

17. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń 

będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – 

dezynfekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów 

komunikacyjnych, sali gimnastycznej, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, włączników, klawiatur komputerowych. 

19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

20. Zaleca się: 

• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz 

w razie potrzeby, 

• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,  

• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz  

w razie potrzeby, 

• czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub 

boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na 

korzystanie z ww. 

21. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie,  

• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  

i dezynfekowanie,  

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie  

i dezynfekcja. 
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22. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora szkoły. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania 

ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego pracownika 

 z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Strzelcach Op. (nr tel. 77 44 00 313, tel. 

alarmowy 501 723 252) oraz organ prowadzący szkołę (nr tel. 774637083). 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się 

do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 

medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. W razie pogorszenia 

się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 



8 

 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców. 

 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 

pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik PSP w Ujeździe został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do 

wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.  

 

3. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie 

szkoły  

 

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; 

będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

2. W bibliotece może przebywać jednocześnie dwóch uczniów przy zachowaniu odstępu  

2 metrów.  

3. Przy stanowisku do obsługi czytelnika może przebywać tylko jeden czytelnik;  

4. Wizyta w bibliotece nie powinna trwać dłużej niż 10 minut.  

5. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz biblioteki, zachowując bezpieczną odległość.  

6. Czytelnik przynosi książki w podpisanej reklamówce ( imię i nazwisko, klasa) i zostawia 

w specjalnie wyznaczonym miejscu (w bibliotece przy drzwiach)  

7. Zwrócone książki są poddawane kwarantannie, po dwóch dniach (48 godzinach) zostaną 

włączone do księgozbioru.  

8. Książki podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek.  

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z biblioteki dla osób przebywających na 

kwarantannie.  

10. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych oraz prasy.   

11. Biblioteka jest czynna według ustalonego planu. W ciągu dnia jest jedna 15-sto minutowa 

przerwa techniczna na dezynfekcję.  

12. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.   

13. Klasy I – V wypożyczają książki w określone dni:  

poniedziałek klasy I   

wtorek klasy II i III  

środy klasy IV i V  

14. Klasy VI– VIII wypożyczają podręczniki w godzinach pracy biblioteki  

15. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych 

co najmniej raz dziennie. 

16. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 
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Procedury funkcjonowania kuchni i stołówki 

Celem wdrażanych procedur jest:  

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i osób stołujących się  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.  

2. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz innych osób z zewnątrz, w tym 

dostawców.  

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym,  

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.  

4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

5. Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów 

spożywających posiłki w szkole i osób rozwożących obiady do innych placówek 

oświatowych na terenie gminy Ujazd, oraz pracowników świadczących pracę  

w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej. 

Zakres procedury: 

Niniejsze procedury dotyczą uczniów, rodziców i pozostałych osób oraz pracowników 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe świadczących pracę na terenie placówki  

w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pracownicy zobowiązani są 

postępować zgodnie z przyjętymi procedurami, a uczniowie, rodzice i pozostali zobowiązani 

są je znać i przestrzegać. 

Postanowienia ogólne 

1. Procedura została podzielona na dwie części: 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki. 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej 

oraz osób odbierających posiłki na zewnątrz. 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki. 

a) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, 

utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą  

i w razie potrzeby ochronną odzież. 

b) Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m 

chyba, że jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.  

c) Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego. 

d) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia oraz reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

e) Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki, maseczki. 

f) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń  

i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60 C ).  

g) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 

h) Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez 

mycie i dezynfekcję, m.in.: 

✓ przed rozpoczęciem pracy, 

✓ przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, 
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✓ po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

✓ po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

✓ po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

✓ po skorzystaniu z toalety, 

✓ po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

✓ po jedzeniu, piciu. 

i) Intendent dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce 

wystawiając przed magazyn. 

j) Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym 

dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być zabezpieczone np. 

przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, 

towar zostawia w wyznaczonym miejscu. 

2) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej  

i osób odbierających posiłki na zewnątrz. 

a) Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym 

uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej 

stanowią grupę. 

b) Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły 

czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji 

produktów użytych do dezynfekcji. 

c) Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu (min. 60%).  

d) Korzystający uczniowie z posiłków na miejscu przed przyjściem do stołówki szkolnej 

myją i dezynfekują ręce środkiem. 

e) Przy każdym stoliku na stołówce mogą konsumować 2 osoby w bezpiecznej 

odległości. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.  

f) Posiłki przynoszone są do stolika na tacy w naczyniach przez pracowników kuchni, 

zabezpieczonych w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), a później po 

wyjściu osoby stołującej się, naczynia odnoszone są do zmywalni. 

g) Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 

60 stopni z wykorzystaniem środków myjących. 

h) Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz 

wietrzy się jadalnię. 

i) Wydawanie posiłków na zewnątrz odbywa się wejściem do kuchni szkolnej od strony 

magazynu żywnościowego. 

j) Osoby rozwożące obiady do innych placówek oświatowych gminy Ujazd (catering) 

pozostają na korytarzu szkoły w bezpiecznej odległości od siebie (1,5m), dyżurujący 

pracownicy dostarczają im pojemniki z posiłkiem. Każdorazowo dezynfekują ręce 

oraz blat i narzędzia kuchenne do wydawania obiadu. 

 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni 

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki 

ochrony osobistej. 

2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów 

kuchennych. 
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4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

 

1. Nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy 

warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 

kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca 

świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do 

czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy 

niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu 

dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów/wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali 

lekcyjnej. 

5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. 

6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela. 

9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie 

są w stanie same ich rozwiązać. 

11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz 

do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 
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odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od 

dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących 

zasad dystansu społecznego.   

14. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między 

sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

15. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy 

stolikach w stałych miejscach. Posiadają podpisane szafki oraz pojemniki na używane 

przez dziecko zabawki/pomoce. 

16. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie 

wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub 

do plecaka. 

17. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole 

pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne 

potrzebne mu do zajęć i konsultacji. 

18. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

19. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu/izolatorium z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze 

szkoły. 

20. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę 

pielęgniarki szkolnej w godzinach jej pracy tj. poniedziałek w godz. od 12.00 do 15.00, 

wtorek godz. od 8.00 do 10.00 i piątek w godz. od 8.00 do 13.00 

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach  

 

1. Przy wejściu na salę sportową obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 

odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

2. Uczniowie korzystają z szatni w hali gimnastycznej 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. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 

szatni oraz miejscach wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 

5. Po każdej lekcji nauczyciel wietrzy salę gimnastyczną i szatnie, a używany na lekcji sprzęt 

sportowy odkłada w wyznaczone miejsce. 

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

zdezynfekować, będą usunięte lub uniemożliwiony będzie do nich dostęp. 

7. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga  będą umyte odpowiednim 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry 
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kontaktowe do minimum. 

9. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. atletyka terenowa, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton) 

10. W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

11. Podczas czynności organizujących lekcję wychowania fizycznego  uczniowie stoją  

w wyznaczonych na  sali miejscach. 

12. Zajęcia na basenie odbywają się zgodnie z obowiązującym regulaminem pływalni  

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Uczniowie/wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez 

nauczycieli, będą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel 

przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska i placu zabaw. 

4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane 

przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  

miejscu. 

7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. 

Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po 

sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem 

dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują 

zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane 

poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy 

uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna 

grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych 

czynnościach dezynfekcji.  

 
Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym/na placu zabaw  

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw 

i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:  
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1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy  

i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów. 

4. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana 

odległość między dziećmi minimum 1,5 metra. 

5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek 

ochronnych. 

7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej 

strefie. 

8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze 

sobą.  

9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko  

z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku 

przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje 

konflikt między nimi. 

12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich 

dzieci w grupie wychowawczej. 

13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

 

Procedura korzystania z szatni. 

 

1. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć, zgodnie z obowiązującym tygodniowym 

planem zajęć. 

2. Uczniowie klas I-III korzystają z szatni w budynku B, uczniowie klas IV-VIII  

w budynku A. 

3. Dla uczniów klas I przydzielone zostają szafki zamykane na indywidualny kod, 

mieszczące się w budynku B na parterze obok świetlicy szkolnej. 

4. Dla uczniów klas II-III szatnia mieści się w budynku B przy Sali gimnastycznej zaś 

dla uczniów klas IV-VIII w budynku A w podziemiach, do których prowadzi osobne 

wejście. 

5. Przed wejściem do szatni uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 
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6. Każdy uczeń posiada swoją szafkę zamykaną na indywidualny, pasujący tylko do 

danej szafki, klucz o danym numerze.  

7. Z szafek w szatni korzystają wyłącznie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

A. Mickiewicza w Ujeździe. 

8. Uczniowie dojeżdżający po przyjeździe do szkoły niezwłocznie kierują się do szatni. 

9. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły najwcześniej 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

10. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w szafkach okrycia 

wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły. Uczniowie opuszczają szatnię 

niezwłocznie po przebraniu się. 

11. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu, 

odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo oraz pracownikom obsługi pełniącym dyżur 

w szatni. 

12. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w szatni porządku i spokoju. Przebywają 

tam jedynie w celu skorzystania z szafki. 

13. Po skończonych zajęciach w pierwszej kolejności do szatni schodzą uczniowie 

dojeżdżający, a następnie (po ok. 5 minutach) uczniowie miejscowi. 

14. Zaleca się zasłanianie ust i nosa w czasie czynności w szatni. 

 
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów. 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą  

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed drzwiami do szkoły, zgłasza 

pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania 

oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic powinien kontaktować się z nauczycielem przez 

dziennik UONET+. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie (nr tel. 

774637723) w godzinach jej pracy tj. poniedziałek w godz. od 8.00 do 11.45 i 

czwartek w godz. od 10.30 do 14.30 oraz indywidualnie w sytuacjach 

szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem  

i wicedyrektorem - tel. 774637723 lub drogą mailową dziennika UONET+ lub 

bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 
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8. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych 

z wicedyrektorem szkoły lub wychowawcą świetlicy. 

9. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 

774637723. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 
Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja zabawek i pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę przeciwdziałania 

temu zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. 

Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz 

ich przetrwalników. W przypadku szkół dezynfekowanie zabawek i pomocy dydaktycznych 

oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zajęć. 

W czasie epidemii zabawki i pomoce dydaktyczne są dezynfekowane po użyciu przez 

dziecko odłożonych do indywidualnego pojemnika. Pomoce dydaktyczne i zabawki  

z pojemnika są dezynfekowane i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim 

powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 

Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić  

w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie 
 

1. Każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię 

należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud  

i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy 

dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

Mycie i czyszczenie zabawek i pomocy dydaktycznych nie gwarantuje zniszczenia wirusów, 

grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za 

pomocą specjalnych preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka i pomoc dydaktyczna powinna zostać umyta — 

dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa higienicznego, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego 

umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki i pomoce dydaktyczne powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym 

środkiem nietoksycznym dla dzieci: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 
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3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

 
Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 
 
Zabawki i pomoce dydaktyczne plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek i pomocy dydaktycznych są te 

wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych 

rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że 

zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy 

ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. 
 
 
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

 
W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 

możliwości skutecznej dezynfekcji 
 
Zabawki elektroniczne 

Zabawki i pomoce dydaktyczne elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej 

ilości wody. Ich mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą 

z dodatkiem szarego mydła. Następnie należy je dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną 

środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do 

dezynfekowania zabawek i pomocy dydaktycznych drewnianych i plastikowych. Podobnie, 

jak w przypadku wcześniej opisanych pomocy - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed 

udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne 

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę 

zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji 

przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba 

dezynfekować po każdym użyciu. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się puzzli, kredek i materiałów plastycznych do 

ogólnego użycia. Dopuszcza się tylko używanie pomocy i przyborów indywidualnych 

przynoszonych z domu ucznia. 

 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek i pomocy dydaktycznych w pierwszym etapie wystarczy 
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ciepła woda oraz szare mydło. Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” 

albo „nieszkodliwy dla dzieci”. 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze  

w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia  i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa  

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 

pojemnika/worka na odpady zmieszane 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i chemicznej  

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali/pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej 

potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, 

pulpitu, pomocy dydaktycznych za pomocą chusteczek dezynfekujących i przy użyciu 

środka dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, nauczyciel dezynfekuje ręce. 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali/pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 



19 

 

Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

4. Warianty funkcjonowania szkoły w sytuacji wystąpienia zakażenia  

 

Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie mieszanej - hybrydowej  

1. W sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia zarażeniem Covid-19, Minister Edukacji 

Narodowej upoważnił dyrektora szkoły do wprowadzenia takich zasad kształcenia, które 

mogą ograniczyć zachorowalność uczniów i pracowników. 

2. Podstawy prawne do wprowadzenia mieszanego - hybrydowego kształcenia: 

1) Rozporządzenie MEN 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) 

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze 

zm. w 2020 r. poz. 1386) 

3. W przypadku konieczności ograniczenia częściowego funkcjonowania szkoły jako 

podstawę podaje się § 1 ust. 1 rozporządzenia z 12 sierpnia 2020 r – Dz. U. z 2020 r. poz. 

1389. 

4. Dyrektor szkoły przed wprowadzeniem częściowego ograniczenia jest zobowiązany: 

1)  uzyskać zgodę organu prowadzącego; 

2) uzyskać pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Dyrektor na zajęciach, które nie są realizowane w trybie stacjonarnym wprowadza 

kształcenie na odległość. 

6. Zadania dyrektora wraz z ograniczeniem funkcjonowania szkoły i wprowadzeniem 

nauczania na odległość określa § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

 

Propozycje rozwiązań organizacyjnych w szkole w kształceniu w wariancie mieszanym  

 

Zakres częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie zależał od stanu 

chorobowego lub stopnia zagrożenia w rejonie/określonej kolorowej strefy.  

1. klasy I – III oraz klasy VIII uczęszczają do szkoły, zaś w pozostałych prowadzone jest 

zdalne nauczanie; 
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2. w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone 

w IPET-ach lub ze wskazań w opiniach; 

3. wszelkie kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ulegają 

zawieszeniu; 

4. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji z początku roku szkolnego; 

5. wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza 

internetowego prowadzone są zajęcia zdalne. 

 

Zasady organizacji zadań związanych z możliwością czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć  

z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie 

dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu. 

2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 

realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: klasy 1-8 pakiet Microsoft 

Office 365 platforma MS Teams, Quizizz, dziennik elektroniczny UONET+. 

3. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

✓ uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

✓ nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

✓ należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

✓ nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

✓ należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

✓ nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych   

platform, 

✓ nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

✓ należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

✓ pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w 

prawie wewnątrzszkolnym,  

5. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek,  

e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów 

poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela. 

6. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej. 

7. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania  

ze szczególnym uwzględnieniem: 

✓ równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

✓ zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

✓ możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

✓ łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
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✓ ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 

✓ konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć 

9. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując 

obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów określa Statut szkoły. 

10. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do 

prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji 

zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą 

podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie 

przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego. 

11. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców  

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się  

z zachowaniem następujących zasad: 

✓ Przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania, 

✓ Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności 

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych 

uczniów i nauczycieli, 

✓ o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują 

uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. 

12. W trakcie pracy zdalnej: 

✓ zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu  

z rodzicami uczniów, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji, 

✓ zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są realizowane w porozumieniu z rodzicami, 

✓ informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania będą przekazywane na 

bieżąco, 

✓ za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami 

odpowiadają wychowawcy klas, 

✓ pedagog i psycholog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej, 

✓ wicedyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

1. Dokument wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedury mogą być modyfikowane. 

3. Dokument zostanie opublikowany na stronie szkoły, zapisany w plikach na platformie 

 MS Teams w grupie nauczycieli, przesłany jako wiadomość w dzienniku elektronicznym 

do rodziców i uczniów oraz udostępniony w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z nim podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się 

koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest 

również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej  

w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie 
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informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na 

stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci

