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ZAŁĄCZNIK NR 1   

do Zarządzenia nr 17/2019-2020 

Dyrektora Szkoły  

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

 

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej  

nr 24 im. Tadeusza Kościuszki  w Bielsku-Białej  

w okresie pandemii  COVID – 19 

 

PODSTAWY  PRAWNE:  

 

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 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410, 492, 595, 642 ,742 – 

ostatnia zmiana z dnia 29 kwietnia 2020r. poz. 780),  

5. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej 

dla szkół podstawowych z dnia 14 maja 2020 r. 

 

§ 1. 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Pracownik Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej przed przystąpieniem do 

bezpośredniej  pracy z uczniem ma obowiązek  zapoznać się z obowiązującymi                      

w placówce procedurami, zastosować  się do nich pod kątem organizacji pracy                         

i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych. 

Obowiązuje pisemne potwierdzenie przez pracownika placówki, że zapoznał się z w/w 

procedurami. 

2. Pracownik  przystępując do pracy, zobowiązany jest do indywidualnej oceny ryzyka 

epidemicznego w oparciu o wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł 

takich jak: komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Komunikaty Ministerstwa 

Zdrowia, Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komunikaty Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO). 

3. W przypadku zaobserwowania u siebie lub ucznia objawów choroby COVID19 

pracownik ma obowiązek  przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni, 

poinformować o tym dyrektora lub wicedyrektora. Ograniczenie kontaktu odbywa się 

poprzez odizolowanie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu  - 

IZOLATORIUM.  
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4. Pracownik szkoły realizując wszystkie czynności, a zwłaszcza podczas 

bezpośredniego kontaktu z uczniem, zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie 

bezpiecznych warunków i bezwzględnego korzystania ze środków ochrony 

indywidualnej ustalonych przez dyrektora (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO) 

zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i uczniom. Należy używać 

maseczki na nos i usta lub  przyłbicy w miejscach wspólnych takich jak korytarze, 

klatka schodowa, etc. 

5. Wprowadza się tymczasowy harmonogram pracy dla wszystkich pracowników, 

ograniczający do minimum kontakt bezpośredni oraz gromadzenie się w budynku 

większej ilości osób. Dopuszczalna ilość pracowników szkoły i uczniów 

przebywających jednocześnie  w budynku nie może przekroczyć wskaźnika 1osoba 

na 4 m2  z zachowaniem co najmniej 2 m odległości między nimi. 

6. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz – kontakt bezpośredni                          

z rodzicami lub innymi osobami odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym, pobyt w placówce pracownika poza godzinami wskazanymi                                      

w harmonogramie jest możliwy po uzgodnieniu z dyrektorem. 

7. W budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku-Białej będą realizowane zadania 

statutowe tj. zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze oraz konsultacje. 

8. Najważniejsze informacje dotyczące rygorów sanitarnych są przedstawione dla 

rodziców/uczniów/ pracowników na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do 

budynku. 

9. Pomieszczenia szkoły są sprzątane i dezynfekowane środkami odkażającymi 

minimum raz dziennie. 

10. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucane są do oznakowanego pojemnika 

znajdującego się w  korytarzach placówki. 

11. Ogranicza się bezpośredni kontakt z pracownikami administracyjnymi. Do gabinetu 

dyrektora, wicedyrektora, sekretariatu szkoły należy wchodzić pojedynczo. W pokoju 

nauczycielskim równocześnie mogą przebywać 3 osoby. 

12. Ważne informacje dla rodziców umieszcza się na stronie internetowej szkoły, na  

drzwiach wejściowych lub przesyła przez mobiDziennik. 

 

 

§ 2. 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  i  ZASADY  BHP 

1. W szkole obowiązuje ustalony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego - rygor sanitarny. 

2. Do szkoły przychodzą wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych takich 

jak: kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne 

skóry, choroba zakaźna. 

3. Wyklucza się przychodzenie do szkoły uczniów, jeżeli w ich domu przebywa osoba 

poddana kwarantannie lub izolacji w związku  z zakażeniem. 

4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 



3 

 

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna do sali, zarówno podczas 

pozostawiania jak i odbierania dziecka, kontakt z nauczycielem odbywa się w formie 

mailowej lub telefonicznej.  

6. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu 

społecznego wynoszącego minimum 2 metry. Rodzice/opiekunowie prawni 

zatrzymują się w przedsionku szkoły, zdejmują dziecku maseczkę i przekazują 

dziecko nauczycielowi.   

7. Rodzice/opiekunowie przychodzący po dziecko czekają w przedsionku aż pracownik 

obsługi przyprowadzi dziecko z sali. 

8. Uczniowie klas IV – VIII przechodzą do swojej sali samodzielnie. Maseczkę 

zdejmują w sali i wkładają do jednorazowego woreczka. Po skończonych zajęciach 

pojedynczo wychodzą z sali i budynku szkoły. 

9. Grupa dzieci przebywa w swojej sali, przy czym limit w poszczególnych grupach 

wynosi 11 uczniów (na każde dziecko/opiekuna musi przypadać 4 m2).  

10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki 

12. Dzieci przebywają w szkole bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek. 

13. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami 

nauczyciele. 

14. 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. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

16. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

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

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

19. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

20. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze  dla uczniów, których rodzice 

zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają 

z informacji zebranych od rodziców.  

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m. 

22. Sala lekcyjna wietrzona jest co godzinę (poprzez otwarcie okien) a jeżeli w obecności 

dzieci (poprzez uchylenie). 

23. Zakazuje się wychodzenia z dziećmi poza teren szkoły. 
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§ 3. 

PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH 

 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny mieć zakryte usta i nos, zobowiązane 

są także do dezynfekowania rąk, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do ich 

umycia natychmiast po wejściu do szkoły.  

2. W przedsionku szkoły zorganizowana jest strefa do odkażania rąk – obowiązkowa dla 

osób wchodzących do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego 

sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 

3. W szkole wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, 

wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, fartuch ochronny). 

4. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo - instruktażowe: mycia rąk,  dezynfekcji 

rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek, 

dezynfekcji zabawek i powierzchni. 

5. W szkole są dostępne dla pracowników środki ochrony (rękawiczki, maseczki i 

przyłbice). 

6. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 

(minimum 60%). 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Obowiązkowe jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                    

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

8. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania kilka razy dziennie powierzchni: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy, klawiatur, myszek do komputera, krzeseł  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania 

posiłków.   

9. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                           

i jadalni, klawiatur, myszek, włączników. 

 

§ 4. 

ZASADY HIGIENICZNO – SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE  

PODCZAS WYDAWANIA POSIŁKÓW 

 

1. W pomieszczeniu kuchennym znajduje się wyłącznie pracownik obsługi, któremu 

powierzono wydawanie posiłków. 

2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik dokonuje dezynfekcji dłoni. 

3. Pracownik podczas wykonywania swojej pracy zachowuje stosowną odległość - 

dystans minimum 2 metrów, stosuje środki ochrony osobistej oraz płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 
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4. Pracownik jest zobowiązany do zachowania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

5. Posiłki są wydawane pracownikowi obsługi oddelegowanemu do obsługi miejsc 

spożywania posiłków. 

6. Pracownik wydający posiłki nie opuszcza kuchni i nie kontaktuje się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

7. Posiłki przywożone są przez dostawcę wyposażonego w środki ochrony osobistej. 

8. Dostawca dostarcza pojemniki z posiłkami w bezpiecznej strefie w wyznaczonym 

miejscu, tak aby nie wchodził do pomieszczeń szkoły. 

9. Posiłki przywożone są ciepłe, zabezpieczone przed wystygnięciem, pakowane                             

w termosy przeznaczone do kontaktu z żywnością. 

10. Wyznaczony pracownik wyposażony w środki ochrony indywidualnej, dokonuje 

odbioru pojemników i przenosi je do wyznaczonego pomieszczenia kuchennego. 

11. Miejsca spożywania posiłków obsługują i przygotowują do konsumpcji wyznaczeni 

przez dyrektora pracownicy. 

12. Po każdorazowym zakończeniu konsumpcji wyznaczony pracownik wykonuje 

czynności porządkowe z uwzględnieniem czynności dezynfekcyjnych powierzchni 

wyposażenia sali /stoliki, krzesła, podłoga/ oraz realizuje wietrzenie pomieszczenia. 

13. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku poddawane są myciu w zmywarce                             

z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60st C z funkcją wyparzania. 

 

 

§ 5. 

OBOWIĄZKI   PRACOWNIKÓW   W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien 

pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki, skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zarażony koronawirusem. 

3. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.  

4. Pracownik obsługi przystępując do prac dezynfekcyjnych, zobowiązany jest założyć 

jednorazowe rękawiczki, które po skończonej pracy wyrzuca do kosza wyznaczonego 

na odpady po dezynfekcji. 

5. Nauczyciele sami decydują, czy obowiązki związane z organizacją zajęć z dziećmi 

wykonują w środkach ochrony osobistej. 

6. Pracownicy obsługi cateringu nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

7. Bezwzględnie przy każdym wejściu do sali, w której spożywany jest posiłek – należy 

odkazić ręce płynem do dezynfekcji rąk. 
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8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po placówce - 

zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni 

szkoły wynoszącego min. 2 m od siebie. 

9. Nauczyciele  prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć 

dydaktycznych z dziećmi, między innymi: 

a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole w okresie epidemii - na 

poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie; 

b) systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z boiska szkolnego, 

umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania 

oczu, ust; 

c) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły – w tym samym czasie                      

z boiska szkolnego korzystają max. dwie grupy; 

d) sprawują opiekę, prowadzą zajęcia dydaktyczne, obserwują zabawy, organizują 

zabawy ruchowe i codzienną gimnastykę; 

e) organizują różnorodne zajęcia i zabawy (np. pisanie, rysowanie, układanie, 

śpiewanie, słuchanie muzyki i literatury dziecięcej, oglądanie filmów), które nie 

powodują bliskiego kontaktu z rówieśnikiem; 

f) zawiadamiają telefonicznie lub osobiście dyrektora lub wicedyrektora                                  

o niepokojących objawach zauważonych u dziecka. 

10. Pracownik obsługi: 

a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować; 

b) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

c) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł, klawiatury, myszki                     

i inne; 

d) dezynfekuje urządzenia sanitarne w łazienkach każdorazowo po skorzystaniu 

przez ucznia/pracownika z toalety; 

e) wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w szkole zaistnieją objawy 

wskazujące na zakażenie  koronawirusem do Izolatorium, zakłada maskę, 

rękawiczki i fartuch ochronny. 

 

§ 6. 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW/OPIEKUNÓW   

W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19 

1. Stosują się do  procedur obowiązujących w szkole związanych ze zwiększonym 

rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Przekazują nauczycielowi (przez mobiDziennik) informacje o stanie zdrowia dziecka, 

które są istotne. 

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie                       

lub w izolacji. 
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4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych 

(kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne 

skóry, choroba zakaźna). 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

szkoły - jeśli wcześniej chorowało. 

6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. 

8. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kasłania. 

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji. 

10. Wchodzą tylko do przedsionka szkoły, nie wchodzą do żadnych pomieszczeń 

szkolnych. 

11. Na terenie szkoły pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący 

minimum 2 metry. 

12. Po przyjściu do szkoły zdejmują dziecku  maseczkę i zabierają ją ze sobą (zabrania 

się pozostawiania maseczek w szkole).  

13. Ustala się następujące sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia: 

1)   rodzice są zobowiązani do przekazania szkole aktualnego numeru telefonu, 

2)   rodzice są zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły, 

3)   w sytuacji losowej, gdy rodzic nie odbierze telefonu, zobowiązany jest do 

niezwłocznego oddzwonienia, 

4)   w przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w szkole oznak choroby 

rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest 

zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz. odbioru dziecka z placówki, 

licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka, 

5)   ze szkołą rodzic może kontaktować się: 

                     - telefonicznie: (33) 816 49 84, 

                     - poprzez mobiDziennik, 

                     - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sp24bielsko.pl. 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

  

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.  

2. Procedura obowiązuje do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała,  dn. 25. 05. 2020 r.  


