
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W CZASIE PANDEMII 

 

§ 1. 

              Podstawa prawna: 

Art.68 ust.1 pkt 1 i 6 Ustawy z dni 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910). 

Wytyczne MEN, MZ i GIS w roku szkolnym 2020/21 

 

§ 2. 

Zadania administracyjne szkoły 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl, kontaktować się  

telefonicznie  pod numer 85 6505210  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu 

sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl , telefonicznie 

poprzez dziennik elektroniczny, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego 

ustalenia terminu spotkania.  

3. Dyrektor może zawiesić zajęcia stacjonarne ze względu na sytuację epidemiczną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wprowadzić nauczanie hybrydowe lub 

zdalne. 

  

§ 3. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

Zajęcia są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie i w izolacji. 

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

rodzica/opiekuna z możliwością wejścia do strefy rodzica. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 



dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  Uczniowie wchodzą do szkoły w 

maseczkach i mogą je zdjąć przed salą, w której mają lekcje. 

3. Osoby dorosłe wchodzące do budynku szkoły mają  obowiązek dezynfekowania rąk 

zgodnie z instrukcją umieszczoną przy wejściu. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu  oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie  dystansu społecznego 

w stosunku do osób przebywających w najbliższym otoczeniu. 

5. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych,  wyrzucają je w miejscu do tego  wyznaczonym. 

6. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość ( telefon, poczta, mail, dziennik elektroniczny). 

7. Uczniowie klas I-VIII korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw oraz przebywają  na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w czasie przerw pod opieką nauczyciela zgodnie 

z ustalonym harmonogramem starając się zachować odpowiedni dystans.  

8. Do budynku szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie 

rodzice i opiekunowie uczniów lub inne osoby, na podstawie wcześniejszego 

ustalonego terminu spotkania (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

9. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego 

odkażania rąk. 

10. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

11. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły 

sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

12. W przypadku podejrzenia zachorowania ucznia lub zgłoszenia przez niego złego 

samopoczucia nauczyciel może dokonać pomiaru temperatury termometrem 

bezdotykowym za zgodą rodziców/opiekunów.(załącznik nr 1) 

13. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, jest izolowany w izolatorium, do czasu odebrania go przez 

rodziców/opiekunów. 

14. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów  

zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub  

w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. 

15. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału zasady 

spożywania drugiego śniadania oraz zasady korzystania z podręczników i przyborów 

szkolnych. 



16. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub  

w sali gimnastycznej z uwzględnieniem realizacji ćwiczeń i gier kontaktowych z 

zachowaniem dystansu.  

17. Nauczyciele przypominają uczniom szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

18. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są 

do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów 

wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc 

najczęściej dotykanych przez uczniów detergentami/bezpiecznymi środkami 

odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów. W sali gimnastycznej używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W celu monitorowania 

prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem reżimu sanitarnego 

pracownicy obsługi wypełniają kartę czystości danego pomieszczenia (Załącznik nr 

2,3,4). 

19. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 

prowadzone w formie zdalnej.  

20. Dowóz uczniów autobusem gminnym  odbywa się na zasadach obowiązujących w 

transporcie publicznym. Uczniowie korzystający z dowozu po zakończonych zajęciach 

przebywają w wyznaczonej strefie. 

21. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

 

§ 4. 

 

Strefa ucznia 

 

1. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia ( szatnia, sale lekcyjne, korytarze 

szkolne, stołówka, świetlica) poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, 

wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z 

procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Oddziały szkolne mają przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część korytarza 

szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone. Uczniowie 

zajmują stałe miejsce w ławce szkolnej w każdej sali lekcyjnej.  



3. W trosce o bezpieczeństwo i możliwość funkcjonowania szkoły zasadne jest aby 

uczniowie przychodzili do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.45 (z wyłączeniem 

uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym). 

 

UCZNIOWIE KLAS I-III 

 

1. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału 

pomieszczeniach. 

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

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

3. Organizacja żywienia odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Uczniowie klas I-III przebywają w obrębie części parteru i I piętra.  Do szatni, stołówki 

na zajęcia komputerowe udają się wraz z nauczycielem.   

5. Przebywanie w strefie ucznia  odbywa się zgodnie z  ustalonym grafikiem. 

6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają 

przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić detergentem  lub dezynfekować. 

 

UCZNIOWIE KLAS IV-VIII 

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem.  

2. Uczniowie realizujący lekcje w salach 7 i 21 pozostają na parterze. Uczniowie 

realizujący zajęcia w salach na I piętrze sale nr 27,28,29,30 poruszają się klatką 

schodową A. W przypadku pozostałych sal lekcyjnych nr 23,24,31,32,33 znajdujących 

się na I i II piętrze ruch uczniów odbywa się klatką schodową B. 

3. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej części 

korytarza (przy sali w której na danej godzinie odbywają się lekcje lub na placu 

szkolnym zgodnie z obowiązującymi zasadami). 

4. Uczniowie klas IV – VIII nie przebywają w strefie uczniów klas I- III. 

 

 

Nauczyciel:  

1. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  



2. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi swoje złe samopoczucie lub objawy 

chorobowe.  

3. Nauczyciel w trakcie zajęć nie ma obowiązku używać maseczki ochronnej na terenie 

szkoły.                                 

4. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce                        

i dlaczego zostały wprowadzone.  

5. Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzył salę.  

6. Będzie zwracał uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.    

 

§ 6. 

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych 

dla danego oddziału.  

2. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 

przed kolejnym wypożyczeniem. 

3. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określą 

„Procedury biblioteki szkolnej” . 

4. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia.  

5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy 

rodziców/opiekunów prawnych oraz odjazdami uczniów. 

6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej 

określą „Procedury świetlicy szkolnej”. 

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia wynikające                           

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inne organizowane są zgodnie z 

przyjętym harmonogramem w reżimie sanitarnym.  

 

§ 7. 

Strefa żywienia i stołówka 

1. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem oraz procedurami korzystania ze stołówki szkolnej. 

2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia. 



3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemicznego pracowników, a także 

podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań 

produktów i higieny stanowisk pracy. 

4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków,  

nauczyciele/wyznaczony pracownik. W przypadku klas I – III wszyscy uczniowie 

przebywają na stołówce. 

 

§ 8. 

 

Postanowienia końcowe 

 

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

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie,  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy szkoły zostali  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.  

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

• Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

7. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad obowiązującego w placówce reżimu 

sanitarnego oraz zapoznani z obowiązującymi procedurami. 

8. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do wykonywania obowiązków z należytą 

starannością i stosowania procedur obowiązujących w placówce. 

9. Personel został przeszkolony w kwestii bezpiecznego używania środków 

dezynfekcyjnych i zobowiązany do przestrzegania instrukcji w tym zakresie. 

10.  W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-  

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 Telefon w sprawach dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2: 222 500 115  

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka : 

 

……………………………….………………………………………………... 

 (imię i nazwisko dziecka ,klasa)  

ucznia Szkoły  Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej wyrażam zgodę  na 

pomiar temperatury ciała mojego dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

 

 

Turośń Kościelna ,    ………………..         

                                                              …………………………………………………………  

                                                                    czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

........................................ 

                                                                Pieczęć placówki       

KARTA CZYSTOŚCI  

REJESTR DEZYNFEKCJI SALI NR ……. 

 

Data Godzina 

 

Uwagi 
Czytelny podpis 

wykonującego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Załącznik nr 3
 

........................................ 

                                                                Pieczęć placówki       

KARTA CZYSTOŚCI 

REJESTR DEZYNFEKCJI HOLU/BLOKU SPORTOWEGO ORAZ 

WEJŚCIA DO SZKOŁY 

 

 

Data Godzina 

 

Uwagi 
Czytelny podpis 

wykonującego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

Załącznik nr 4 

 

........................................ 

                                                                Pieczęć placówki      

 

KARTA CZYSTOŚCI 

REJESTR DEZYNFEKCJI TOALETY NR….. 

 

Data Godzina 

 

Uwagi 

Czytelny 

podpis 

wykonującego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


