
Zarządzenie nr 4/II/2019/2020 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie z dnia 20 maja 2020r. w sprawie 

wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęd. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN 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 r. poz. 410 ze zm.) oraz art. 8a ust. 5 pkt 2 

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 . 

1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeostwa mającą na celu zapobieganie  

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

w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą Załącznik 1 do Zarządzenia  

2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej 

COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, stanowiącą Załącznik 2 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole 

konsultacji 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Z zajęd w formie konsultacji mogą korzystad wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej COVID-19.  

2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru 

bezdotykowego. 

 3. W przypadku podejrzenia, że uczeo nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który 

podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu.  

4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na 

konsultacje wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły przez uczniów, 

jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeo nie może 

uczęszczad na konsultacje.  

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystad każda 

osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu 

pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  

6. Dyrektor wyznacza pracownika obsługi jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie 

wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnid się, że uczniowie dokonali 

dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzysta jednocześnie nie więcej, niż 4 uczniów 

(maksymalnie 1 osoba na 4 m2 powierzchni szatni), przy zachowaniu, w miarę możliwości, dystansu 

społecznego 2 m – zarówno przed, jak i po zakooczeniu konsultacji.  

7. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora i 

przekazywanego uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.synergia.  

§ 2 Sposób organizowania konsultacji 

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje dba, aby w grupie nie przebywało jednocześnie więcej niż 12 

uczniów.  

2. Minimalna przestrzeo przeznaczona do organizacji zajęd w sali nie może byd mniejsza niż 4 m² na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

 3. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 2 nie wlicza się pomieszczeo pomocniczych w tym ciągów 

komunikacji wewnętrznej, pomieszczeo porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w 

niej.  



4. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien wyznaczyd jedną, stałą salę, w której odbywają się 

zajęcia z tą samą grupą.  

5. W trakcie konsultacji odległości między poszczególnymi uczniami nie powinny wynosid mniej niż 

1,5 m (przy jednym stoliku może siedzied tylko jeden uczeo). 

 6. Uczniowie powinni posiadad własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd powinny 

znajdowad się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku (torbie) lub we własnej szafce ucznia. Należy 

poinformowad uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą.  

7. Należy poinformowad uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie służących 

prowadzonym konsultacjom). 

 8. Nauczyciele powinni poprosid uczniów, by ograniczyli aktywnośd sprzyjającą bliskiemu kontaktowi 

między nimi.  

9. Sale, w których organizowane są konsultacje z uczniami, powinny byd wietrzone przez nauczyciela 

sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie konsultacji.  

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami powinien organizowad przerwę ze swoją grupą w 

odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa 

powinna spędzad przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią opiekę. W przypadku gdy 

nauczyciel jest zmuszony zostawid na chwilę uczniów, powinien poprosid o zastępstwo innego 

pracownika szkoły.  

§ 3 Korzystanie z biblioteki 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia 

i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.  

2. W bibliotece może jednocześnie przebywad 1 uczeo – informację o tym należy zamieścid przed 

wejściem do biblioteki.  

3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 11:00. 

 4. Nauczyciel bibliotekarz jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), 

a także środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich w razie bieżącej potrzeby.  

5. Zwrócone książki powinny zostad odłożone na okres min. 3 dni na wydzielone półki w 

wyznaczonym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyd datą zwrotu i wyłączyd z 

wypożyczania do czasu zakooczenia kwarantanny i po tym okresie włączyd do ponownego 

użytkowania. Należy pamiętad o założeniu rękawiczek. 

 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekowad preparatami dezynfekcyjnymi. Nie 

należy stosowad ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 

właściwości utleniające. Nie należy naświetlad książek lampami UV.  

7. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekowad blat, na którym leżały 

książki.  



8. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie 

powinny wynosid mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzied tylko jeden uczeo). 

§ 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym 

szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeo w których odbywają się konsultacje, 

biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac 

porządkowych należy odnotowad w harmonogramie prac porządkowych na dany dzieo, zawieszonym 

na tablicy ogłoszeo.  

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myd ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnowad, aby 

robili to uczniowie.  

4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie 

ma jednak przeszkód, aby korzystad z takiej formy zabezpieczenia. 

 5. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

 6. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystad z opieki medycznej i powinni unikad 

przychodzenia do pracy.  

7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą byd zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie 

potrzeby. Dyrektor wyznacza sekretarza szkoły– jako osobę odpowiedzialną za uzupełnianie 

ewentualnych braków w powyższych środkach. 

§ 5 Kontakt z osobami trzecimi 

1. Do odwołania należy ograniczyd bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum.  

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły powinien 

pamiętad o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o 

skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

Osoby trzecie nie powinny mied bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mied miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego 

obszarze: przestrzeo małego korytarza szkoły, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków 

ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).  



4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekowad ręce, zwłaszcza, jeżeli taka osoba 

wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny byd one często 

zmieniane. Należy unikad dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.  

§ 6 Pozostałe regulacje 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-

19 będą przekazywane rodzicom przez wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.synergia.  

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

kontaktowad w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych.  

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się rodziców i pracowników szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2  

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 

wywołanej koronawirusemSARS-CoV-2 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 

 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w sytuacji 

wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły. 

§ 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone do odizolowania osoby, u której podejrzewa 

się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej: „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone 

w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie 

pracownicy szkoły.  

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano 
wystąpienie objawów choroby zakaźnej COVID-19, pomieszczenie powinno zostad zdezynfekowane 
przez personel sprzątający z zastosowaniem wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej.  
 

§ 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzid wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.  
 
2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni 
zostad w domu oraz skontaktowad się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonid na numer 999 lub 112 i poinformowad, 
że mogą byd zakażeni koronawirusem. 
 
 3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na 
stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udad się do izolatki, jednocześnie informując o tym 
dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, 
powinien zadbad o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (zachowując środki bezpieczeostwa, 
powiadomid innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą telefonu 
komórkowego).  
 
4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomid właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 
 
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest 
zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie 
uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąd informacji od właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 
 
  



§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia 
 

1. W przypadku ucznia przejawiającego objawy choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnid mu 
niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolowad ucznia od reszty 
grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.  
 
2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomid dyrektora oraz 
rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, by ustalid dalsze postępowanie.  
 
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad 
uczniem powinien niezwłocznie powiadomid służby medyczne, informując jednocześnie o 
podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej COVID-19. 
 
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia 
należy upewnid się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami 
trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 
 

§ 5 Pozostałe regulacje 
 
1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej COVID-19 
personel sprzątający powinien przeprowadzid, przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony 
osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.  
 
2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej COVID-19 
dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą 
stacją sanitarno-epidemiologiczną, by ustalid dalsze postępowanie.  
 
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych 
uczniów oraz, w niezbędnym zakresie, uczniów. 


