
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH 

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W SZKOLE W OKRESIE ZAWIESZENIA JEJ PRACY 

W CZASIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19 

 

§ 1. 

1. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na 

terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. 

2. Niniejsze zasady opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole niezależnie od formy zatrudnienia, 

rodziców dzieci, uczniów  oraz osoby trzecie przebywające na terenie zespołu.  

4. Za zapewnienie stosowania w szkole niniejszych zasad, odpowiada dyrektor szkoły. 

 

§ 2. 

1. Szkoła pracuje w godzinach 6:30 – 19:00,  

2. Szkoła jest dostępna dla uczniów w godzinach 6:30 – 17:00.  

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie kształcenie na odległość  poprzez zdalne nauczanie. W trakcie 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dziecko będzie miało możliwość 

wykonania zadań na postawie materiałów, które przekazał mu do realizacji uczący nauczyciel, a nauczyciel 

sprawujący opiekę w miarę możliwość będzie mógł wesprzeć dziecko. 

 

§3 

1. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w pierwszej kolejności 

dla uczniów, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikami 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID -19. 

2. Dzieci, których rodzice nie pracują, przebywają na urlopach macierzyńskich, tacierzyńskich, rodzicielskich,  

wychowawczych i innych lub są zwolnieni z obowiązku świadczenia  pracy stacjonarnej nie kwalifikują się do 

korzystania z zajęć opiekuńczych w okresie pandemii. 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze jest złożenia przez rodzica karty zgłoszenia dziecka na 

zajęcia oraz stosownych oświadczeń. 

4. Rodzic ma bezwzględny obowiązek wskazać w karcie zgłoszenia numery telefonów, służące do 

szybkiej komunikacji, pod którymi szkoła będzie mogła skontaktować się w każdym czasie w sprawie 

dziecka przebywającego w szkole. 

5. Jeżeli w danym dniu liczba uczniów przekroczy limity określone przez GIS, kolejne dziecko nie zostanie 

przyjęte do szkoły. 

 

§4 

1. Dziecko musi zostać przyprowadzone do szkoły przez rodzica / opiekuna prawnego lub inna upoważnioną 

osobę pełnoletnią, każdorazowo z zachowaniem zasady jeden dorosły z dzieckiem 

2. Dziecko jest przeprowadzane do szkoły i odbierane z niej wyłącznie przez osoby zdrowe. 

3. Dziecko jest przyprowadzane do szkoły i odbierane w godzinach wskazach w deklaracji. 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, którzy na podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać 

kwarantannę lub być w izolacji lub jeżeli w domu dziecka przebywa osoba objęta kwarantanną lub izolacją. 

6. Do szkoły nie może zostać przyprowadzone dziecko, w rodzinie którego jest przypadek podejrzenia 

zakażenia wirusem COVID-19. 

7. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły i odbierające je zobowiązane są zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 



8. Dziecko jest odprowadzane do głównych drzwi wejściowych szkoły. Na teren szkoły wchodzi wyłącznie 

uczeń. 

9. Uczeń jest odbierany przez wyznaczonego pracownika szkoły, który ma obowiązek dopilnowania 

zdezynfekowania rąk przez dziecko. 

10. Przy wejściu  do szkoły dziecko ma mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Jeżeli 

rodzic nie wyrazi zgody na pomiar temperatury dziecka dyrektor szkoły odmawia przyjęcia dziecka do szkoły. 

11. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły ma obowiązek poczekać na wynik pomiaru temperatury.  

W przypadku, gdy temperatura dziecka przekroczy 37,50C  lub występują u niego inne niepokojące objawy 

wskazujące na chorobę zakaźną, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. Dyrektor lub osoba go zastępująca 

przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem. 

12. Dziecko, które zostanie dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach udaje się samodzielnie do wyznaczonego 

miejsca, w którym znajduje się dedykowana jego grupie zastępcza szatnia i pozostawia tam wierzchnie 

okrycie oraz zmienia obuwie. Zmiana obuwia obowiązuje wszystkich uczniów.  

13. Uczeń korzysta wyłącznie z szatni przypisanej jego grupie. 

14. Przebywający w szatni uczniowie zobowiązani są utrzymywać dystans społeczny wynoszący co najmniej  

2 metry. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w niej z 

zachowaniem dystansu społecznego. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą 

dystans społeczny i nie blokują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 

bezkontaktowe opuszczenie jej. 

15. Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

16. W trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych wchodzenie do szatni jest zabronione, za wyjątkiem 

przygotowania grupy do wyjścia na dwór i powrotu oraz w sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia  

z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni w obecności nauczyciela lub innego 

pracownika 

17. Dotychczasowa szatnia zostaje wyłączona z użytku. 

18. Odbiór dziecka następuje po podaniu, przez osobę upoważnioną do odbioru, imienia i nazwiska dziecka 

pracownikowi szkoły dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Osoba odbierająca 

dziecko oczekuje na nie przed wejściem głównym, nie wchodząc do szkoły. 

19. Dziecko, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice 

zostają niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni i zobowiązani są do  pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

§ 5 

1. Uczniowie przebywający w szkole są dzieleni na grupy.  

2. W jednej grupie może przebywać do 12 uczniów,  przy czym minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w 

sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę, licząc uczniów i nauczycieli 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczbę uczniów w grupie można zwiększyć  

o nie więcej niż dwoje.  

4. W związku ze zróżnicowanym metrażem sal zajęć liczba dzieci w poszczególnych grupach może się różnić. 

5. W sali, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą 

min. 1,5 m , przy założeniu, że jeden uczeń zajmuje jedną ławkę szkolną / jeden stolik. 

6. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali, w miarę możliwości stałej, i w miarę możliwości pod 

opieką tych samych nauczycieli. 

7. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz zwracać 

uwagę na zachowanie właściwej higieny, w szczególności częstego i regularnego mycia rąk oraz zasad 

higienicznego kichania i kasłania. 

8. Nauczyciel dopilnowuje, aby uczeń regularnie mył ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

9. Zajęcia będą tak zorganizowane, aby ograniczyć uczniom z poszczególnych grup możliwość stykania się ze 

sobą. 

10. Z sali, w której będą przebywać uczniowie usunięte zostają wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 



11. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone 

lub dezynfekowane. 

12. Sala, w której odbywają się zajęcia będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. Uczniowie korzystają z toalety pojedynczo. Toaleta i łazienka będą dezynfekowane na bieżąco po 

każdorazowym ich użyciu. 

15. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające zajęcia dla uczniów będą odbywały się również na świeżym 

powietrzu, w tym na boisku szkolnym, z zachowaniem następujących zasad: 

a) zachowana będzie zmianowość grup i dystans między nimi 

b) na boisku mogą przebywać równocześnie maksymalnie dwie grupy pod warunkiem zachowania 

dystansu 

c) ograniczone będą aktywności sprzyjające kontaktowi pomiędzy uczniami 

d) sprzęt znajdujący się na boisku na zakończenie każdego dnia pracy jest czyszczony przy użyciu 

detergentu lub dezynfekowany. 

e) plac zabaw jest dla uczniów niedostępny 

16. Dla uczniów nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

 

§ 6 

1. Uczniowie, którzy będą chcieli odrabiać zadania zlecone przez nauczycieli muszą posiadają własne 

przybory, zeszyty i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze.  

2. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Dzieci nie zabierają wykonanych prac np. plastycznych do domu. 

4. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

§ 7 

1. W godzinach pracy szkoły wszystkie drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane. 

2. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz w szkole. O wejściu do szkoły rodzica 

lub osoby trzeciej decyduje dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca, po uznaniu celu wejścia na teren 

szkoły. 

3. Do szkoły może wejść tylko osoba zdrowa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwość co do jej stanu zdrowia, 

nie zostaje wpuszczona na teren szkoły. 

4. Każdy rodzic lub osoba trzecia wpuszczona do szkoły może przebywać tylko w miejscu, które zostanie jej 

wskazane. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem 

udostępnionym przed wejściem do placówki lub założenia własnych rękawiczek jednorazowych. 

 

§8 

1. Szkoła zapewnia dzieciom przebywającym w szkole jeden ciepły posiłek (obiad), jeżeli ich rodzice wyrażą 

taką wolę, zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.  

2. Obiady przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.   

3. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo:  

a) przed rozpoczęciem pracy,  

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, 

upieczona, usmażona,  

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h) po jedzeniu i piciu;  



3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki 

ochronne;  

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone 

produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;  

6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, 

pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  

7) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami;  

8) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez 

dyrektora przedszkola;  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego 

służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.  

4. Obiady dla uczniów wydawane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli bezpośredniego kontaktu z 

uczniami i nauczycielami 

5. Uczniowie spożywają obiad w jadalni .Obiady wydawane są zmianowo dla poszczególnych grup. 

6. Po spożyciu przez każdą grupę uczniów obiadu wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów 

oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.   

 

§ 9 
1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 
2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zobowiązani są ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 

3. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować  

w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu  

z uczniem  lub innym pracownikiem szkoły  

4. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego 

szkołę, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych,  

z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się 

na terenie placówki.  
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

 

 

§ 11 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19 

określona jest w odrębnym dokumentem. 

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 1 czerwca do czasu jej odwołania. 

 


