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Procedura pracy szkoły w warunkach pandemii COVID -19
Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

od dnia 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia

i Ministra Edukacji Narodowej  dla publicznych i niepublicznych placówek od 1
września 2020 r.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja zajęć w szkole:

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły  opiekunowie   z  dziecmi  oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

• Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczno informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  Wszystkie osoby wchodzące do
budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk .

• Uczniowie mają zasłonięte usta i nos podczas pobytu w szatni.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w

wyjątkowych sytuacjach zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli  (  stosowac środki  ochronne: osłona ust  i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Ograniczeniu  podlega  przebywanie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  do  niezbędnego
minimum (zasłonięte usta,  nos, zdezynfekowane ręce, bez objawów chorobowych)
tylko w wyznaczonych obszarach szkoły.

• W  razie  konieczności,  w  sytuacji  pilnego  kontaktu  z  opiekunami  ucznia  szkoła,  a
dokładniej  nauczyciel,  wychowawca,  dyrektor  lub  pracownik  szkoły  niezwłocznie
powiadomi rodziców o zaistniałej sytuacji z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.

• Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które będą zdezynfekowane po użyciu w



danej grupie.
• Temperatura mierzona będzie tylko w przypadku wykrycia objawów COVID-19.
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie on odizolowany w
odrębnym  pomieszczeniu,  zapewni  mu  się  min.  2m  odległości  od  innych  osób  i
niezwłocznie  powiadomi   rodziców  o  konieczności  odebrania  dziecka  ze  szkoły
własnym środkiem transportu.

• Na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych takich jak korytarze, stołówka,
świetlica, szatnie ustala się odrębny harmonogram korzystania z tych miejsc.

• W  szkole  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk,  ochrona  podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub  zdezynfekować,  zostaną  usunięte  lub  dostęp  do  nich  będzie  uniemożliwiony.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone i dezynfekowane.

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub jego tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.

• W  sali  gimnastycznej  używany  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  będą  umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

• Sale lekcyjne i korytarze będą wietrzone podczas przerw, co najmniej raz na godzinę, a
w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

• Nauczyciele w klasach 1- 3  organizują przerwy dla swoich uczniów w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

• Zajęcia ruchowe i godziny wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości
na  świeżym  powietrzu  na  terenie  szkoły  (boisko  szkolne,  plac  zabaw  ).  W  miarę
możliwości  i  sprzyjającej  pogody  przerwy  lekcyjne  odbywają  się  na  świeżym
powietrzu.

• Podczas realizacji  zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

• Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.
Ograniczenie  to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w
szczególności z niepełnosprawnościami.

• Korzystanie z szatni szkolnych w bezpieczny sposób polegać będzie na ograniczeniu
osób  przebywających  w  tym  miejscu  tak,  aby  każdy  z  nich  mógł  poruszać  się
swobodnie z zachowaniem dystansu. Przed wejściem do szatni  umieszczone są środki
do dezynfekcji.

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Świetlice będą wietrzone systematycznie, nie rzadziej  niż co
godzinę.  W  każdym  pomieszczeniu  znajduje  się  płyn  do  dezynfekcji  rąk,  w  takim
miejscu, aby opiekun miał nad nim kontrolę.

• Pracownicy obsługi i  administracji stosują się do zaleceń ogólnie obowiązujących w
przestrzeni publicznej, mają ograniczony kontakt z uczniami i nauczycielami.

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w wyznaczonych przez dyrektora salach (ogranicza się
przemieszczanie  uczniów  z  sali  do  sali  według  zasady  „sala  dla  danej  klasy”).  W
wyjatkowych sytuacjach, ze względu na ich  specyfikę, zajęcia odbywać się będą w



innych salach.
• Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w wyznaczonych wcześniej salach.
• Biblioteka  szkolna  działa  na  zasadach  wcześniej  ustalonych  z  uwzględnieniem

koniecznego  okresu  2  dni  kwarantanny  dla  książek  i  innych  materiałów  w  niej
przechowywanych.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
• Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone zostały numery telefonów do właściwej

miejscowo  powiatowej  stacji  sanitarno-  epidemiologicznej,  oddziału  zakaźnego
szpitala i służb medycznych.

• Wszystkie osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły, w tym rodzice uczniów, mają
obowiązek dezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i
nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

• Wszyscy  mają  obowiązek  regularnego  mycia  rąk  wodą  z  mydłem  zwłaszcza  po
przyjściu  do  szkoły,  przed  posiłkami,  po  wyjściu  z  toalety,  po  przyjściu  z  boiska
szkolnego.

• Wszystkie  codzienne  prace  porządkowe  w  szkole  będą  monitorowane  z
uwzględnieniem utrzymania 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.

• Pomieszczenia  będą  systematycznie  wietrzone  zgodnie  z  zaeceniami  producenta
środków  dezynfekujących,  aby  nie  narazić  uczniów  na  wdychanie  oparów  tych
środków.

• W łazienkach wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach do dezynfekcji rąk- instrukcje dezynfekcji.

• Urządzenia  sanitarno-  higieniczne  na  bieżąco są  myte  i  dezynfekowane z  użyciem
środków dezynfekujących i detergentu.

• W szkole ustawione są pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek.

            Gastronomia
• Organizacja spożywania ciepłych posiłków w stołówce szkolej odbywa się zgodnie z

wymaganymi przepisami prawa w tym względzie odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia  zbiorowego.  Dodatkowo  wprowadza  się  zasady  szczególnej  ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odległość stanowisk
min 1,5m lub zabezpieczenie w postaci środków ochrony osobistej.

• Posiłki  będą  wydawane  w  miejscach  do  tego  celu  wyznaczonych  –  stołówkach  z
zachowaniem środków ostrożności zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki
wydawane będą zmianowo przy stolikach, w grupach rówieśniczych z danej klasy. Po
każdym wydaniu posiłków czyszczone będą blaty stołów, poręcze krzeseł.

• Śniadania  spożywane  będą  również  w  stołówkach  z  zachowaniem  tych  samych
środków  ostrożności.  Uczniowie  przynoszą  swoje  napoje.  Szkoła  nie  organizuje
napojów do II śniadania.

• Posiłki  ciepłe  dostarczane  są  przez  firmę cateringową w osobnych  jednorazowych
pojemnikach. Sztućce są myte i odkażane w przez personel szkoły. Zużyte pojemniki są
w odpowiedni sposób segregowane.



• Uczniowie  są  obsługiwani  przez  pracowników  obsługi.  W  stołówce  nie  ma
samoobsługi.

             Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

• Do  pracy  mogą  przychodzić  jedynie  soby  zdrowe,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na
kwarantannie lub w izolacji w warnkach domowych lub w izolacji.

• W szkole wyznaczone zostały sale do izolacji osoby w przypadku zaobserwowania u
niej  objawów  chorobowych.  Wyposażone  one  zostały  w  środki  ochrony  i  płyn
dezynfekujący.

• Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i
opieki do  szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym
(100% miejsc zajętych, zakryte usta i nos).

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie– 56 683 77 87, 56 683 77 96
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu Dobrzyniu – 56 683 24 85
Infolinia NFZ – 800 190 590
Gmina Ciechocin – 56 683 77 81

W/w  procedura  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  szkoły:
www.spciechocin.stronyzklasa.pl 

http://www.spciechocin.stronyzklasa.pl/

