
PROCEDURY ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 38 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA NOWARY 
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 11 W KATOWICACH DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z 
WYTYCZNYMI W SYTUACJI STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO     Z COVID-
19  

                                         & 1  
                                     Wstęp  

Mając na uwadze konieczność:  
1.  zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji 
obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem COVID-19 wprowadza się do 
odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji 
procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego.  
2. Ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie 
działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach 
publicznych  
3. Ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonych 
na pozbawienie ich praw  

wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestię bezpiecznego pobytu ucznia 
w szkole podczas zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych, w trakcie zagrożenia 
epidemiologicznego związanego z COVID-19  
  

                                 & 2  
Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III oraz grup świetlicowych w szkole podstawowej  
1.Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z 
elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.  
2.W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w 
grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  
3.W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/wychowawca świetlicy.  
4.Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  
5.Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 
(uczniów i nauczycieli)   
6.Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  
7.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 
ławka szkolna).  
8.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  
9.W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  
10. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 
zdezynfekowane.  
11.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 
czasie zajęć.  
12.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  
13.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  



14.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed 
używaniem.  
15.Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. Nie 
prowadzimy aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  
16.Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych przychodzą do 
szkoły w odstępach. Każde dziecko wchodzi z rodzicem do przedsionka szkoły, gdzie mierzona jest 
temperatura. Uczeń na teren szkoły wchodzi sam lub korzysta z pomocy wyznaczonego przez 
dyrektora pracownika szkoły.  
17.Nie organizujemy żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  
18.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
19.Uczeń korzysta z szatni pod nadzorem pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu. 
Pracownik nadzoruje, aby nie doszło do większych skupisk uczniów wokół szafek na 
korytarzu.  Uczniowie korzystają z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć pod nadzorem 
wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu pracownika szkoły. Uczeń korzysta co z drugiej szafki, 
zachowując bezpieczny dystans.   
20.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze 
świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.   
21.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W 
razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.  
22.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w 
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m.  
23.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  
24.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m.  
25.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 
obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z 
dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  
26.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną.  
27.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  
28.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do 
szkoły.  
29.Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  
30. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.  
31.Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje 
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  
32.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
  

                               & 3  
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  
1.Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  



2.Przed wejściem do budynku szkoły:  
a ) zamieszcza się   informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły, szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk  
b) na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Wyznaczony przez Dyrektora Zespołu 
pracownik szkoły pilnuje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub 
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania.  
3.Należy pamiętać o regularnym myciu rąk wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 
skorzystaniu z toalety.  
4.Szkoła wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 
tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.  
6.Czynności dezynfekujące w pomieszczeniach wykonywane są:  
a) według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest 
ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji.  
7.Pracownicy szkoły sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w 
indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:  
a) jednorazowe rękawiczki,  
b) maseczki na usta i nos,    
c)  przyłbice,  
d) fartuchy z długim rękawem używane w trakcie sprawowania indywidualnej opieki nad dzieckiem 
umieszczonym w izolatorium  
8. W celach edukacyjnych umieszcza się w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje   
9.  Toalety i umywalki dezynfekowane są na bieżąco.  
10.W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i 
systemu jakości HACCP.  
11. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:  
a) zwrócić uwagę, by były szczelnie zamknięte, co umożliwi zewnętrzną dezynfekcję  
b) zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia  
c) produkty spożywcze powinny posiadać oznaczenie partii towaru  
12. Kontakt z dostawcami usług w tym w szczególności żywności wymaga:  
a) wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostawcy i strefy przyjęcia towaru  
b) stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy  
c) monitorowania stanu zdrowia dostawcy  
d) przyjmowania towaru bez uszkodzeń  
e) przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego  
f) przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulkach,) co pozwala na odczyt i dezynfekcję  
g) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi Zespołu.  

13.Szkoła zapewni specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony 
indywidualnej, wyłożonych workiem foliowym, które znajdować się będą w łazienkach.  
  

                           & 4  
                    Organizacja wyżywienia  

1.W szkole zostaje wyłączone źródełko i fontanna wody pitnej.  
2.Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 



prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo wprowadza się zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość 
stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 
powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców.  
3.Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym 
zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 
min. 60°C lub je wyparzać.  
  

                            & 5  
Tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  
1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. Każdy pracownik będzie miał mierzoną temperaturę po przyjściu 
do pracy. Pracownicy szkoły zostali poinformowani przez Dyrektora Zespołu, że w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem.  
2.W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.  
3.Należy wyznaczyć i przygotować izolatorium (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 
chorobowych.  
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać 
przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku 
niedyspozycji zdrowotnej pracownika należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Zespołu, który 
wydaje decyzję w sprawie umieszczenia pracownika w izolatorium. Po umieszczeniu pracownika w 
izolatorium niezwłocznie poinformowani zostają członkowie rodziny, a w razie konieczności służby 
medyczne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz organ prowadzący szkołę.   
5. Dyrektor Zespołu zawiesza pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu 
wyzdrowienia z jednoznacznym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego.  
6.Dyrektor Zespołu w momencie stwierdzenia u jednego z pracowników z grupy zagrożenia 
epidemicznego:  
a) przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikujące możliwy krąg możliwych 
zakażeń  
b) informuje niezwłocznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, organ prowadzący szkołę  
c) informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców, dostawców usług o stwierdzonym 
zagrożeniu  
d) zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej szkoły  
7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz należy zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
8. W szkole umieszczone zostały w każdym pomieszczeniu pracownika (sekretariat, pokój 
nauczycielski, świetlica, kuchnia, pokój obsługi i rzemieślników, woźnego, przy głównym wejściu do 
szkoły) numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  
10. Dyrektor i pracownicy szkoły stosować się będą do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 
zaistniały w szkole przypadek.  



11.Dyrektor Zespołu ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  
12. W przypadku wątpliwości Dyrektor Zespołu zwróci się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  
  

                               & 6  
                               Konsultacje w szkole   

1.Od 1 czerwca br. szkoła umożliwi konsultacje dla wszystkich uczniów z nauczycielami przedmiotów.  
2.Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej. Należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów ucznia na pomiar 
temperatury ciała przy wejściu dziecka do szkoły jak i w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych.  
3.Dyrektor Zespołu przygotuje wraz z nauczycielami haromonogram konsultacji i upowszechni wśród 
uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego i aplikacji Office 365-Teams. Uczniowie 
zapisują się na konsultacje, wybierając wolny termin. Na jednym piętrze w dniu konsultacji może 
przebywać tylko trzech nauczycieli, co druga sala. Uczniowie po szkole poruszają się według 
wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu stref komunikacji.  
4.Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem dyżurów pełnionych podczas konsultacji dla 
uczniów przez nauczycieli.  Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są do godziny 16.30. Od 16.30 do 
17.00 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń. Pomieszczenia na piętrach będą 
dezynfekowane po opuszczeniu ostatniego ucznia i nauczyciela uczestniczącego w konsultacjach.  
5.Grupa uczniów korzystających z konsultacji przebywa w wyznaczonej sali.  
6.Do grupy przyporządkowany jest nauczyciel.  
7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  
8.Każdy nauczyciel będzie miał wyznaczoną na konsultacje salę, w której stoliki będą miały 
zachowany dystans 1,5m.  
9.Minimalna przestrzeń podczas zajęć nie może być mniejsza niż 4m2 na jednego ucznia i nauczyciela. 
Każdy uczestnik konsultacji powinien zachować dystans społeczny wynoszący 2m.  
10.Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  
11.Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.  
12.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
13.Szkoła zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z 
podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu szkoły do czasu przejęcia opieki nad 
dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.  
14.Izolatorium może być wykorzystywane przez pracownika szkoły, który otrzymał zalecenie izolacji 
od Dyrektora Zespołu w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.  
15.Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.  
16.Pomieszczenia szkoły udostępnia się uczniom i pracownikom szkoły pod warunkiem 
przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.  
17.Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor Zespołu i 
wydaje w tej kwestii indywidualne polecenia.  



18.Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w placówce zostały udostępnione w każdej z 
wyznaczonych sal preparaty dezynfekujące do stosowania, których zobowiązani są wszyscy 
pracownicy szkoły.  
19.Poruszanie się po terenie szkoły ograniczone jest do wyznaczonych stref.  
20.Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie szkoły, którzy zapisali się na termin i godzinę 
konsultacji z nauczycielem.   
21.W strefie wejścia/wyjścia do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych pracowników 
szkoły.  
23.Szkoła nie przyjmuje interesantów zewnętrznych w czasie konsultacji, z wyjątkiem ustalonych 
telefonicznie terminów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
  

                                   & 7  
Zasady przychodzenia do szkoły na konsultacje z nauczycielami lub korzystania z biblioteki 
szkolnej.  
1.Do szkoły może wejść uczeń, który wpisał się na konsultacje do nauczyciela, na określoną 
godzinę. Powinien posiadać przy wypisane oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, co stanowi 
załącznik nr 2.  
2.Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do szkoły oraz uczeń powinien mieć założoną maseczkę 
zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki. Rodzic pozostawia dziecko w przewiązce szkoły i opuszcza 
teren szkoły. Uczeń do szkoły wchodzi sam pod opieką pracownika szkoły, który wskazuje strefy 
poruszania się po szkole, a młodszym uczniom pomaga w szatni (szafkach).  
3.Przed wejściem ucznia na teren szkoły w strefie wejścia do budynku dokonywana jest kontrola 
temperatury. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka nie wyrazi zgody na pomiar temperatury - uczeń 
nie zostanie wpuszczony na teren szkoły ze względów bezpieczeństwa.  
4.Po wstępnej kontroli stanu zdrowia, uczeń udaje się do sali na konsultacje. Przy wejściu zostanie 
umieszczona informacja, w której sali i w jakich godzinach prowadzone są konsultacje z 
nauczycielem.  
5.Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko z konsultacji mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 
min. 2m.  
6.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  
7.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 
przyprowadzać dziecka do szkoły.  

                                     & 8  
Zasady wyjścia ucznia ze szkoły z konsultacji, biblioteki szkolnej  
1.Uczeń może wyjść sam ze szkoły po zakończonych konsultacjach. Wyjątek stanowi uczeń, którego 
rodzic zgłosi odbiór dziecka osobiście.  
2.Osoby odbierające ucznia ze szkoły po zakończonych konsultacjach muszą mieć założone maseczki 
zakrywające usta i nos i rękawice.  
3.Uczeń ma obowiązek zabrać wszystkie rzeczy z szafki (szatni), z którymi przyszedł do szkoły, 
ponieważ będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i korytarzy.   
  

                              & 9  
Tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.  
1Na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokonywany jest przy wejściu 
do szkoły pomiar temperatury ciała ucznia, przez wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu pracownika 
szkoły.  
2.Jeżeli wynik kontroli zdrowia ucznia w ocenie pracownika (np. podwyższona/wysoka temperatura 
powyżej +37,0, kichanie, kaszel) zostaje:  
a) uniemożliwione wejście ucznia do szkoły na konsultacje. Niezwłocznie o tym fakcie zostaje 
powiadomiony rodzic/opiekun prawny.  



b) podczas pobytu ucznia na konsultacjach fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel 
Dyrektorowi Zespołu, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką 
pracownika szkoły. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej 
informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowi prawni, a w razie konieczności służby 
ratownicze, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz organ prowadzący szkołę.  
3.Dyrektor Zespołu w momencie stwierdzenia u jednego z uczniów zagrożenie epidemiologicznego:  
a) zawiesza funkcjonowanie szkoły,  
b) zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,  
c) zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu szkołę,  
d) ustala w postepowaniu wewnętrznym możliwy krąg oddziaływania zakażeń,  
e) rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń szkoły,  
f) poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego 
szkołę    i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom szkoły.  
  

                            & 10  
Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.  
1.Dyrektor Zespołu zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla 
potrzeb pracowników szkoły.  
2.Pracownicy szkoły mający kontakt z uczniami zobowiązani są zachować dystans min. 2 m i nosić 
maseczki ochronne oraz rękawice.  
3.Pracownicy szkoły przekazujący dziecko rodzicom/opiekunom prawnym zobowiązani są zachować 
dystans społeczny min. 2 m i nosić w tym czasie maseczki ochronne.  
4.Pracownicy szkoły nie mając bezpośredniego kontaktu z uczniem nie muszą nosić maseczek 
ochronnych i rękawiczek.  
5.Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się 
w dostępne w szkole środki ochrony indywidualnej.  

  
                         & 11  

Dodatkowe obowiązki nauczycieli.  
1.Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:  
a) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 
wprowadzone i odnotować ten fakt w dzienniku elektronicznym,  
b) prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe zwróci szczególną uwagę na odległości pomiędzy 
stanowiskami do nauki min. 1,5 m (1 uczeń - 1 stolik),  
c) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  
d) dbać o to, by uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników,  
e) wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,  
f) przypominać zasadę właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji,  
g) unikać (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 
przypominać o bezpiecznych zasadach korzystania z szatni (szafek).  

  
                  & 12  

Obowiązki ucznia  
1.Uczeń korzystając z konsultacji w szkole zobowiązany jest do przestrzegania 
funkcjonujących          w szkole zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemicznym COVID-19. 
Obowiązkiem ucznia jest:  
a) zapoznać się z harmonogramem konsultacji z nauczycielami przedmiotów i zapisać się na wolny 
termin,  
b) przynieść ze sobą na konsultację zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury 
ciała, zgodę na samodzielny powrót, oświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez 
rodziców/opiekuna prawnego  



c) nie umawiać się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji,  
d) jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – 
nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,  
e) zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów.  
f) w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.  
g)  przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce,  
h) z szatni (szafki) korzystaj zachowując bezpieczną odległość pomiędzy uczniami,   
i) bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 
powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust,  
j) zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania,  
k) unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 
pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły,  
l) jeżeli chcesz oddać podręczniki do biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 
zasadami korzystania.  
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Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.  
  1.Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy podczas 

kontaktu z uczniem/rodzicem.  
  2.W bibliotece stoliki będą miały zachowany dystans 1,5m. Każdy uczestnik korzystający z działalności 

biblioteki powinien zachować dystans społeczny wynoszący 2m. Zaleca się, aby użytkownicy nie 

przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.  
 3.Bibliotekarz systematyczne wietrzy pomieszczenie, w którym wykonuje prace biblioteczne (co 

godzinę)  
 4.W bibliotece może przebywać jeden uczeń/rodzic. Ograniczenie liczby użytkowników do 1 osoby ma 

na celu umożliwienie przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.  
 5.W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, zachowana jest kwarantanna i dyrektor Zespołu podejmuje 

decyzję o wyłączeniu z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.  

 6.Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.  

 7. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.  
 8.Przynoszone przez czytelników książki i podręczniki są odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany. Każdorazowo blat jest dezynfekowany po wizycie ucznia.   
  9.Przyjęte książki i podręczniki są odłożone do pudła, torby lub na wydzielone półki w innym 

pomieszczeniu bądź regale lub stoliku. Odizolowane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i wyłączone 

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączone są do 

użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami bibliotekarz używa rękawiczki.  
10.Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i 

podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.  
 11.Zwrot podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej odbywać się będzie 

od 8 czerwca 2020 roku do 22 czerwca 2020 roku, według ustalonego harmonogramu. Każdy uczeń, 

rodzic zostanie poinformowany poprzez platformę TEAMS w zakładce pliki, w którym dniu i w jakich 

godzinach będzie można dokonać zwrotu.  
12.Każdy zwracany podręcznik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia.  

13.Zwrotowi nie podlegają ćwiczenia.  
14.Za zwrot podręczników, książek oraz innych materiałów bibliotecznych w klasach nauczania 

wczesnoszkolnego odpowiedzialni są wychowawcy klas.  
15.Książki i inne materiały biblioteczne powinny znajdować się w foliowej torbie, w której umieszczona 

jest kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia wraz z klasą, do której uczęszcza.   



16.Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników są zgodnie z zapisami regulaminu użyczenia 

podręczników (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych 

ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość            i estetykę książki – wyprostowane pogięte 

kartki, sklejone rozdarcia).  
17.W sytuacji zagubienia lub zniszczenia książki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani, do 

zakupu nowej pozycji tego samego tytułu lub wskazanej innej pozycji, w ustalonym terminie przez 

nauczyciela bibliotekarza.   
18.Uczniowie, których podręczniki zostaną zweryfikowane jako nienadające się do użytku, 

otrzymają informację o konieczności zakupu tego samego podręcznika            w ustalonym 

przez nauczyciela bibliotekarza terminie. Przyniesione podręczniki będą weryfikowane pod 

kątem zniszczeń po upływie obowiązkowej kwarantanny.  

19.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników ma założoną maseczkę oraz 

rękawiczki.  

20.Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą będą 

oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie  

z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich 

udostępniania).  

21.Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem ucznia lub rodzica (własnym długopisem) 

na liście udostępnionej przez bibliotekarza.  

22.Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców     z 

funkcjonowaniem biblioteki szkolnej w czasie pandemii.  
  

                             & 14  

Organizacja zajęć rewalidacyjnych.  
Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym zajęć rewalidacyjnych w szkole, w których działalność została czasowo ograniczona 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  
Warunki sanitarne:  
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  
2.Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniem wyposażony jest w środki ochrony 
indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki).  
3.Nauczyciel podczas zajęć rewalidacyjnych promuje zasady higieny poprzez:  
a) omówienie zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja),  
b) omówienie higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce),  
4.Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne stosuje środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, 
maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:  
a) przed i po kontakcie z uczniami,  
b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  
c) po usunięciu środków ochrony osobistej,  
5.Nauczyciel prowadzący rewalidację informuje ucznia w sposób dostosowany do jego możliwości 
psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.   
6.Po zakończeniu zajęć i przed rozpoczęciem kolejnych dezynfekowane będą powierzchnie użytkowe i 
wyposażenia wykorzystywane do zajęć. W szczególności:  
− regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych,  
poręczy, blatów, oparć krzeseł,  
− dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek,  
klawiatur i myszek, włączników świateł.  



7.W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażeniem wirusem przez uczestnika zajęć zostaną podjęte 
stosowne działania zgodnie z & 9.  
8.W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczy jeden uczeń. Ze względu na nauczanie zdalne godziny zajęć 
rewalidacyjnych mogą ulec zmianie. Nauczyciel ustala w porozumieniu z rodzicem termin zajęć.  
9.Minimalna przestrzeń podczas zajęć nie może być mniejsza niż 4m2 na jednego ucznia i nauczyciela. 
Każdy uczestnik konsultacji powinien zachować dystans społeczny wynoszący 2m. Podczas zajęć 
nauczyciel przypomina o częstym myciu rąk lub ich dezynfekowani.  
10.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć.   
11. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć 
lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający 
ryzyka, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość.  

  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  
 do   

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 
38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 11 dotyczące działalności opiekuńczo-dyadaktyczno-

wychowawczej wraz z wytycznymi  w sytuacji stanu epidemicznego 
związanego z COVID-19  

   
   

   
Katowice, …….…… 2020 r.  

   
…………………………………………  
   
…………………………………………  
   
…………………………………………  
(dane, adres i kontakt do rodziców)  
   
                                                                                   Dyrektor   

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11  
ul. Wantuły 11  
40 - 750 Katowice  

   
   

OŚWIADCZENIE  
(rodzica/prawnego opiekuna o gotowości posłania dziecka do placówki w okresie 

epidemicznym związanym z wirusem COVID-19)  
   

Mając na uwadze wprowadzony w Polsce stan epidemiczny związany z wirusem COVID-19 

i powstałe ograniczenia w działalności szkoły informuję(my), że zapoznałem(am/liśmy się  

z „”Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 11 dotyczące działalności opiekuńczo-dyadaktyczno-
wychowawczej wraz z wytycznymi  w sytuacji stanu epidemicznego związanego 
z COVID-19 i świadomie deklaruję gotowość posłania mojego dziecka do świetlicy szkolnej 

w oznaczonym przez szkołę terminie.  
 Mając na uwadze wytyczne MEN w zakresie pierwszeństwa przyjęcia dziecka do 

świetlicy szkolnej prośbę swą motywuję(my):  
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….............................  
   
W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do placówki wnoszę o wydanie stosownego 

zaświadczenia celem ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.  
   

                                                
Katowice, dnia …..........  

…...............................................................  
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

  
   

  

  
                                 
 
 
 



 
    Załącznik nr 2  

  
OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE Z POBYTEM DZIECKA W SZKOLEE  I ZGŁOSZENIEM 
NA  ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

   
Szanowny Rodzicu,  
Minister Edukacji Narodowej przy współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał 
rozporządzenie, pozwalające na uruchomienie zajęć w klasach 1-3 szkół podstawowych, w celu 
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
Wytyczne określone przez w.w Organy, mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa 
dzieciom. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby dziecko przebywające w placówce nie tylko 
czuło się bezpiecznie, ale aby oferowane zajęcia zaspokajały jego różnorakie potrzeby.  
 Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie nas  o wystąpieniu w 
miejscu pobytu dziecka sytuacji,  w których mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka jak i osób 
przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID19.  
 Dla bezpiecznej realizacji zadań placówki, niezbędne jest złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem 
w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń:  
   
□ Informuję, że jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia/ służb 
mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.  
 □Informuję, że w związku ze zgłoszeniem mojego syna/córki ……………………………………………………………, 
legitymującego się numerem PESEL……………………………………… na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
 w Szkole Podstawowej Nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary ani moje dziecko ani 
żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną/nadzorem sanitarnym, 
nie podlega hospitalizacji z powodu COVID19, ani nie jest mi wiadome aby którakolwiek z tych osób 
miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź hospitalizowaną z powodu 
COVID 19.  
□Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z placówki, po powiadomieniu mnie o występowaniu 
u niego objawów chorobowych.  
   
□Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z placówki, po powiadomieniu mnie  o wystąpieniu  
w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.  
□Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do placówki, jeżeli jego 
temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze bezpieczeństwa 
placówki.  
□Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeżeli  
w danym dniu liczba dzieci w niej przebywających, przekroczy limity określone  w wytycznych GIS.  
□Powziąłem informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę wpuszczony na teren placówki. 
Dziecko będzie odbierane przy wejściu, przez pracownika szkoły.  
□Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem go do 
placówki.  
□Oświadczam, że jestem świadomy  potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem COVID 19 
na terenie placówki.  
□Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wyłączenia funkcjonowania placówki  
w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 
w placówce.  
□Oświadczam, że zostałem poinformowany, że placówka realizuje wyłącznie zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze, a zajęcia dydaktyczne prowadzone są dalej w trybie nauczania zdalnego.  



□Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż opieka nad dzieckiem, w trakcie pobytu  w placówce, 
może zostać powierzona innemu nauczycielowi, niż nauczyciel-wychowawca.  
□Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych 
oświadczeń.  
□Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące o 
tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
   
   
………………………………..                                                            …………………………………………..     
Miejscowość, data                                                                                /podpis rodziców/  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


