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Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej 

Sportowej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie w okresie pandemii koronawirusa 

SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19,  

w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół, wprowadza się specjalne Procedury 

bezpieczeństwa. 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu szkół 

podstawowych - edukacja wczesnoszkolna, 

                                                                     

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 

pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, dotyczącą 

wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Sportowej w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie, uczniów oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do szkoły.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, wskazanie 

zadań dyrektora i pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 



2 

 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko 

związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka 

do szkoły jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.  

 

§2 

Obowiązki dyrektora szkoły 

 

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków  

do dezynfekcji i środków ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji  

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły  

w czasie pandemii.  

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. Wyposaża pomieszczenie w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący.  

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, osłonę  

na usta i nos) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

7. Przy wejściu głównym umieszcza: 

a) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacje o sposobie jego użycia, a także 

obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły, 

b) 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. 

8. Przy wyjściu ze szkoły umieszcza  informacje o zdejmowaniu rękawiczek jednorazowych 

oraz kosz na zużyte rękawiczki odpowiednio oznaczony.  

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

10. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała dzieci termometrem bezdotykowym  

i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.  

11. Podejmuje decyzje o wyłączeniu z użytkowania placu zabaw oznaczając go taśmą  

i informując o zakazie wejścia. 
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§3 

Obowiązki pracowników szkoły 

 

1. Wszyscy pracownicy zapoznają się z Procedurą obowiązującą w szkole, opracowaną  

na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  

i wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do procedury. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

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

wskazujących na chorobę zakaźną.  

4. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą głównym wejściem i wychodzą przez tylne. 

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły oraz w trakcie pracy często odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk (wg informacji umieszczonej w widocznych miejscach  

w szkole) i myją ręce zgodnie z informacją wywieszoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych.  

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

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami.  

8. Pracownicy pedagogiczni:  

a) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, w ciągu jednego dnia w grupie 

pełni dyżury optymalnie 1 nauczycielka świadcząca działania opiekuńczo - 

wychowawcze, pozostałe kontynuują edukację zdalną w domu a w godzinach pracy 

szkoły są w kontakcie telefonicznym, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne 

działania, 

b) regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie  

po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po powrocie z obiektów 

sportowych, 

c) pilnują, by uczeń posiadał własne przybory (np. kredki, zeszyty, mazaki itp.), które  

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

Zwracają uwagę, żeby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między 

sobą, 

d) ponadto zapewniają szybki sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami. 

9. Personel obsługi: 

a) pilnuje, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały 

rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących 

stref przebywania, 
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b) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować,  

c) przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

dokładnie czyści lub dezynfekuje, 

d) wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na 45 minut, 

e) wykonuje i monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki  

i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach, klawiatury, 

włączniki, 

f) przeprowadza dezynfekcję ściśle z zaleceniami producenta znajdującymi się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzega czasu niezbędnego  

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, 

g) w sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet. 

 

                                                                    § 4 

Obowiązki rodziców/opiekunów uczniów szkoły 

 

1. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z Procedurą obowiązującą w szkole, opracowaną  

na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  

i podpisują oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 

2. Przekazują  nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka.  

3. Przyprowadzają/odbierają uczniów do/ze szkoły tylko osoby zdrowe.  

4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. 

5. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

6. Stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka, do szkoły  

po chorobie.  

7. Zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów 

i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

8. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka przez pielęgniarkę szkolną. 

9. Uniemożliwiają dziecku przynoszenie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
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10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. 

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

12. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji 

rąk. 

13. Zobowiązani są do niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły. 

 

§ 5 

Organizacja pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. 

2. Następuje podział uczniów na grupy. Liczba dzieci w poszczególnych grupach 

przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, w sali odległości pomiędzy 

stanowiskami dla uczniów wynoszą 1,5m (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna 

powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2, przy proporcji: 1 uczeń =1 ławka 

szkolna). W związku z powyższym dyrektor koordynuje i ustala ilość grup.  

3. Wolę przyprowadzenia dziecka do  szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować 

wychowawcy klasy dzień wcześniej do godziny 12.00 (przez komunikator e-dziennika).  - 

4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, przy 

zachowaniu odpowiedniej odległości tak, aby uniemożliwić spotykanie się ze sobą 

różnych grup uczniów. 

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

używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane.  

6. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (np. wyjścia na plac zabaw, spacer  

do parku). 

7. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły w godz. 7:00 – 8:00, po tym czasie 

szkoła jest zamykana i przestrzeń wspólna szkoły dezynfekowana. 

8. Rodzic/opiekun odbiera dziecko ze szkoły w godz. 14:00 – 15:00, po tym czasie szkoła 

jest zamykana, przestrzeń wspólna szkoły oraz wszystkie pomieszczenia  

są dezynfekowane. 

9. Dzieci powinny być przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły przez jedną osobę dorosłą. 

10. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą głównym wejściem i wychodzą przez tylne 

wejście. 
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11. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic i dziecko odkażają ręce płynem 

do dezynfekcji rąk.   

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i 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). 

13. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka 

do szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.  

 

§ 6 

Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia 

 

1. Uczeń, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomieni zostaną jego 

rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

2. Nauczyciel zawiadamia również dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  

 

§ 7 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania  

na COVID-19 pracownika szkoły 

 

1. Jeżeli pracownik stwierdzi u siebie wystąpienie niepokojących objawów nie powinien 

przychodzić do pracy, pozostać w domu, powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły  

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 może być zakażony koronawirusem. 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od 

pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów, zostanie 

powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna  

i zastosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu, będą zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 
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4. Dyrektor szkoły ustali listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleci stosowanie 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. 

5. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły może zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

6. Dyrektor szkoły zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszej procedury zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły w celu 

zaznajomienia się z nią pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

2. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.   

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa zostały wprowadzone  

przez dyrektora szkoły zarządzeniem nr 26/2019/2020 z dnia 19.05.2020r 

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

