
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach  

 

 

§ 1 

Procedura organizacji zajęć edukacyjnych w klasach 1 – 8 w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Lipinach. 

 

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 lub w izolacji. 

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

3. Przy każdym z głównych wejść do budynku szkolnego ustawione będą dyspensery z środkiem 

do dezynfekcji rąk, z którego będzie można korzystać. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

• Rodzice dzieci z klas 1 – 3: jeden opiekun dorosły z jednym dzieckiem z zachowaniem 

dystansu społecznego od pozostałych użytkowników szatni szkolnej (1,5 metra). 

• Rodzice dzieci z klas 4 – 8: rodzice dzieci z klas 4 – 8 proszeni są o nie wchodzenie z dziećmi 

na teren szatni szkolnej w celu zmniejszenia ilości osób przebywających w tej przestrzeni w 

godzinach porannych.  

• Dzieci z klas 4 – 8 rozbierają się w szatni szkolnej samodzielnie. 

5. Uczniowie klas 1 – 3 przebywający na terenie szkoły przed godziną rozpoczęcia 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych pozostają pod opieką nauczyciela wychowawcy 

pełniącego dyżur od godziny 7.30 w sali przypisanej do danej klasy.  

6. Uczniowie klas 4 – 8 przebywający na terenie szkoły przed godziną rozpoczęcia 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych przekierowywani są na korytarz szkolny (górny lub 

dolny), gdzie znajdują się pod opieką nauczycieli pełniących dyżur od godziny 7.30. 

7. Niewskazane jest gromadzenie się dzieci i młodzieży w obrębie przestrzeni szatni szkolnej. 

8. Rodzice dzieci z klas 1- 3 zobligowani są do jak najszybszego opuszczenia terenu szatni 

szkolnej i nie przemieszczanie się z dzieckiem po terenie szkoły. 

9. Dzieci z klas 1 – 3 po skorzystaniu z szatni szkolnej samodzielnie udają się do swoich klas. 

10. W trakcie pobytu dzieci w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zakrywanie ust i nosa podczas kichania i 

kaszlu. 

11. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować zostaną usunięte. 

13. Czyszczenie sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej odbywać się będzie raz dziennie po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

14. W ciągu dnia dodatkowo dezynfekowane będą klamki i poręcze szkolne. 

15. Sale lekcyjne oraz korytarze wietrzone będą, co najmniej raz w ciągu godziny zegarowej. 



16. W miarę możliwości i adekwatnie do warunków pogodowych część zajęć sportowych, 

świetlicowych, oraz edukacyjnych odbywać się będzie na świeżym powietrzu. 

17. W miarę możliwości i adekwatnie do warunków pogodowych długa przerwa obiadowa 

odbywać się będzie na świeżym powietrzu. 

18. Rodzice obierający dzieci ze szkoły proszeni są o nie przemieszczanie się po terenie szkoły: 

• Rodzice dzieci z klas 1-3: jeden opiekun dorosły z jednym dzieckiem z zachowaniem 

dystansu społecznego od pozostałych użytkowników szatni szkolnej. 

• Dzieci z klas 4-8 korzystają z szatni samodzielnie.  

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

zakaźną, w tym w szczególności gorączkę (temperatura powyżej 37.5), kaszel uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, pod opieką wskazanej 

osoby dorosłej. Niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie dziecka, którzy 

zobowiązani będą odebrać dziecko jak najszybciej (rekomendowany własny środek 

transportu). 

 

 

§ 2 

Procedura przyprowadzania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  

im. M. Konopnickiej w Lipinach. 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach prowadzi 3 oddziały 

przedszkolne, o liczebności do 25 dzieci. 

2. Oddziały przedszkolne pracować będą w godzinach 7.00 – 17.00. 

3. Do opieki nad grupą wyznaczony zostanie jeden stały nauczyciel i jedna stała pomoc 

pedagogiczna. 

4. Grupa przedszkolna pracować będzie w 1 przydzielonej sali lekcyjnej, z której 

usunięte zostaną dywany, oraz zabawki uniemożliwiające dezynfekcję  

(np. pluszaki). 

5. Sala lekcyjna wietrzona będzie, co najmniej raz na godzinę. 

6. Nauczyciel oraz pomoc pedagogiczna na czas pracy z grupą przedszkolną wyposażeni 

zostaną w rękawiczki jednorazowe, przyłbice ochronne oraz płyny dezynfekcyjne, 

7. W trakcie dnia przedszkolnego dzieci kilkukrotnie korzystać będą z obowiązkowego 

mycia rąk, obligatoryjnie: po przyjściu do przedszkola a przed wejściem do sal, 

każdorazowo po skorzystaniu z toalety, przed każdym posiłkiem. 

8. Każdy rodzic oddający dziecko pod opiekę przedszkola obligatoryjnie wyraża zgodę 

na pomiar temperatury ciała u dziecka. 

9. W uzasadnionych przypadkach (złe samopoczucie dziecka) odbywać się pomiar 

temperatury ciała dziecka. 

10. W sytuacji, kiedy temperatura przekroczy 37.5 powiadomieni zostaną telefonicznie 

rodzice/prawni opiekunowie, którzy zobowiązani będą odebrać dziecko z placówki. 

11. Do przedszkola w danym dniu zajęć nie będą przyjmowane dzieci z widocznymi 

objawami infekcji chorobowej (np. katar czy kaszel). 

12. Odbiór dziecka nastąpić powinien jak najszybciej od momentu powiadomienia 

rodzica. Do tego czasu dziecko przebywać będzie pod opieką wskazanej osoby 

dorosłej (pomoc nauczyciela przedszkola) w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu izolacyjnym (gabinet medyczny). 

13. Do szatni wchodzi z dzieckiem tylko jeden opiekun.  



14. Rodzice przebierają dzieci i pozostawiają pod opieką pomocy pedagogicznej, która z 

każdym dzieckiem idzie do łazienki szkolnej gdzie dzieci myją ręce. 

15. Niedozwolone jest odprowadzanie dzieci (przez rodziców) do łazienki przedszkolnej, 

przemieszczanie się wraz z dziećmi po terenie placówki.  

16. Rodzice dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej proszeni są o nie blokowanie szatni 

przedszkolnej oraz nie przedłużanie czasu pożegnania z dzieckiem. 

17. Wyposażenie pomieszczeniach przedszkolnych dezynfekowane będzie raz dziennie 

po zakończeniu zajęć stacjonarnych. 

18. Odbiór dzieci z przedszkola: rodzice odbierający dzieci proszeni są o wejście na teren 

szatni i poczekanie aż dziecko zostanie przyprowadzone z sali zabaw przez 

pracownika obsługi.  

19. Rodzice proszeni są o nie wchodzenie do sal przedszkolnych.  

 

 

§ 3 

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Lipinach  

 

1. Do biblioteki należy przychodzić bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Biblioteka umożliwia zwrot lub wypożyczenie książek bez możliwości korzystania z opcji 

czytelni. 

3. W bibliotece jednocześnie może znajdować się 2 czytelników z zachowaniem odstępów.  

4. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się przed 

wejściem do pomieszczenia bibliotecznego. 

5. Książki, zwracane do biblioteki należy zostawić w wyznaczonym do tego miejscu.  

 

§ 4 

Procedura organizacji żywienia w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Lipinach  

 

1. Osoby wchodzące na stołówkę dezynfekują ręce przed podejściem do miejsca wydawania 

posiłku oraz sztućców. 

2. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. 

3. Wydawanie posiłków powinno się odbywać w systemie zmianowym, z przestrzeganiem 

środków ochrony tj. dezynfekcja blatów po każdej grupie. Jeżeli jednak jest to niemożliwe 

przy stoliku powinni znajdować się rówieśnicy z tej samej klasy. 

4. W szczególnych przypadkach możliwe jest spożywanie posiłków przez dzieci w salach 

lekcyjnych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, oraz ogólnie przyjętych zasad higieny. 

5. Ze stołówki zaleca się usunięcie dodatków ogólnodostępnych tj. sól, cukier, serwetki, 

wazoniki. W przypadku chęci ze skorzystania z dodatków należy zgłosić się do obsługi 

stołówki. 



6. Pracownicy stołówki powinni ograniczyć do minimum kontakt z nauczycielami oraz 

uczniami. 

7. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie o minimum 1,5 m. w przypadku, gdy 

niemożliwym jest zachowanie odległości, pracownicy będą korzystali ze środki ochrony 

osobistej (rękawiczki, maseczki / przyłbice, płyn dezynfekcyjny). 

 

 

§ 5 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu w  

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

Pracownicy szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Jeżeli pracownik zauważy u siebie niepokojące objawy nie powinien przychodzić do szkoły, a 

jedynie przekazać telefonicznie informację do dyrektora placówki a następnie skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, a 

następnie powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń.  

4. W jednostce zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania osoby dorosłej, 

u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji (gabinet medyczny). 

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

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

 

Rodzice: 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną, 

2. Jeżeli rodzic zauważy u dziecka niepokojące objawy nie powinien przyprowadzać dziecka 

do przedszkola/ szkoły, a jedynie przekazać telefonicznie informację do wychowawcy 

grupy, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

lub oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego na terenie szkoły objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy dziecko niezwłocznie odizolować, w 

pomieszczeniu do tego przygotowanym (pokój terapeutyczny). Następnie powiadomić 

rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Powiadamia wychowawca grupy, a w sytuacji 

braku takiej możliwości Dyrektor Szkoły.  W pomieszczeniu izolacyjnym dziecko wraz z 

dorosłym opiekunem oddelegowanym do opieki nad dzieckiem będzie przebywać w 

oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy powinni jak najszybciej (do 45 

min.) odebrać dziecko z przedszkola.  Rodzice zobligowani są do powiadomienia 

samodzielnie o tym fakcie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. 

4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować 

teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze 

czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

 



§ 6 

Procedura organizacji zajęć sportowych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach  

1.   Na zajęcia uczęszczać może tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2.   Na sali gimnastycznej mogą równocześnie przybywać dwie grupy uczniów z zachowaniem 

dystansu między sobą. 

3.   W zależności od sytuacji epidemiologicznej, jeśli zagraża to bezpieczeństwu dzieci, nauczyciel po 

konsultacji z dyrektorem eliminuje ćwiczenia, które sprzyjają bliskiemu kontaktowi między dziećmi. 

4.   Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

5.   Zaleca się prowadzenie w miarę możliwości zajęć sportowych na boiskach szkolnych, terenach 

szkolnych. 

6.   W ramach zajęć sportowych można organizować wyjścia poza teren szkoły, po konsultacji z 

dyrektorem w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

7.   Przed rozpoczęciem zajęć sportowych każda grup biorących w nich udział korzysta z odrębnej 

szatni. 

8.   Po zakończonych zajęciach nauczyciel prowadzący przypomina grupie o konieczności ponownego 

umycia rąk w czasie przerwy śródlekcyjnej. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

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

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

  

 

 


