
PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 18 STYCZNIA 2021 ROKU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU 

DLA UCZNIÓW KLAS I – III I ICH RODZICÓW 

 

Organizacja zajęć w szkole. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej 

(m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej.  

5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynu 

dezynfekującego w pojemnikach. 

6. Po wejściu do szkoły uczeń udaje się do wyznaczonej dla swojej klasy szatni. 

7. Uczeń zdejmuje maseczkę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. 

8. W momencie opuszczania przez dziecko swojego miejsca pracy w sali (np. 

podejście do nauczyciele, wyjście do toalety, polecenie nauczyciela, zakończenie 

zajęć) uczeń zakłada osłonę ust i nosa. 

9. Uczeń zakłada osłonę ust i nosa na prośbę nauczyciela – indywidualna praca  

z uczniem. 

10.  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą, w sytuacjach szczególnych (np. 

przekazanie ważnej informacji wychowawcy, odbiór dziecka ze świetlicy), 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 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 (m.in. stosować 

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekować 

ręce). 

11.  Rodzice mają obowiązek natychmiastowego odbierania telefonu ze szkoły.  

W przypadku niemożności odbierania telefonu przez rodzica, ze względu na 

charakter wykonywanej pracy – rodzic ma obowiązek podać wychowawcy numer 

telefonu do innej osoby wraz z pisemnym upoważnieniem do odbioru swojego 

dziecka ze szkoły w sytuacjach nagłych. 

12.  W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (m.in. kaszel, duszności, temperatura powyżej 38°C) uczeń 



będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni 

zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

13.  Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami – klasy 

pierwsza i drugie wejściem B, klasy trzecie wejściem A. 

14.  Uczniowie każdej klasy (do powrotu uczniów klas starszych do szkoły) będą 

mieli zajęcia w wyznaczonych salach, tak aby na danym piętrze przebywała jedna 

klasa. Uczniowie danej klasy korzystają z sanitariatów na piętrze, na którym 

odbywają się zajęcia dydaktyczne. Nie wszyscy uczniowie będą mieli zajęcia w 

wyznaczonych na początku roku szkolnego salach lekcyjnych.  

15.  Uczniowie spożywają śniadania w salach. Dzieci spożywają posiłki i napoje 

przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych 

i z nich spożywane. 

16.  Uczniów obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

18.  Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

19.  Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przebywają ze swoją grupą. 

Podczas pobytu w świetlicy dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

20.  Uczniowie spożywający obiady, udają się do stołówki pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela, mają zasłonięte usta i nos, zajmują wskazane przez niego miejsce. 

Uczniowie ściągają osłony ust i nosa po zajęciu miejsca w stołówce. Po 

skończonym posiłku, w drodze do sali zakładają osłonę na usta i nos. 

21.  Biblioteka działa zgodnie z Regulaminem obowiązującym podczas pandemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY DLA NUACZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1. Do pracy może uczęszczać osoba bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku wystąpienia powyższych 

należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować dyrekcję szkoły. 

2. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły muszą przestrzegać zasad 

zasłaniania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami – we wszystkich 

częściach wspólnych, podczas indywidualnej rozmowy z uczniem, rodzicem, 

innym pracownikiem.  

3. Po wejściu do budynku szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk.  

4. Nauczyciele uaktualniają listę telefonów do rodziców/opiekunów i  przekazują 

ją do sekretariatu szkoły.  

5. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami uczniów z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość telefon, Teams. 

6. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura 

powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje ucznia od pozostałych dzieci  

i niezwłocznie powiadamia dyrekcję lub sekretariat 

7. Uczeń, nauczyciel lub pracownik szkoły z objawami wskazującymi na infekcję 

jest umieszczany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. W przypadku ucznia 

powiadamia się rodziców. W przypadku nauczycieli lub pracowników szkoły 

udają się oni do domu, a w przypadku złego stanu powiadamia się wskazaną 

osobę lub pogotowie ratunkowe. 

8. Wszyscy zachowują dystans między osobami przebywającymi na terenie 

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczają gromadzenie się osób 

na terenie szkoły.  

9. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach 

budynku szkoły – zgodnie z przydziałem. 

10.  Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 

przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) 

kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

11.  Nauczyciele pełniący dyżur pilnują, aby uczniowie po wejściu do szkoły 

dezynfekowali ręce, korzystali z wyznaczonych dla ich klasy szatni.  

12.  Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

13.  Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14.  Nauczyciele organizują przerwy nie rzadziej niż co 45 minut. 

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

świeżym powietrzu na terenie szkoły. Nauczyciele korzystają z boiska 

szkolnego według określonego harmonogramu, tak aby nie łączyły się grupy 

klasowe. 



16.  Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować 

lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się 

w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy 

usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

17.  Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

18.  Sale, części wspólne (hol, klatki schodowe) należy wietrzyć co najmniej raz 

na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

19.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych.  

20.  Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

21.  Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami 

szkolnymi oraz nie przynosili do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

22.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w grupach uczniów 

zapisanych do grupy, w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. Nauczyciele świetlicy pilnują 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dotyczącego zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy 

powinni często myć rąk wodą z mydłem. Sale świetlicowe należy wietrzyć (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym  

w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

23.  Nauczyciele i nauczyciele świetlicy zobowiązani są do prowadzenia rozmów 

na temat bezpieczeństwa podczas pandemii. 

24.  Nauczyciel pełniący dyżur podczas spożywania obiadu odbiera dzieci z sali 

świetlicowej (nie łączy grup), prowadzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

z zasłoniętymi ustami i nosem do stołówki. Pilnuje, aby uczniowie zajmowali 

miejsca z zachowaniem dystansu. Uczniowie ściągają osłony ust i nosa po 

zajęciu miejsca w stołówce. 

25.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

26.  Psycholog, pedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji i nauczyciel zajęć 

wyrównawczych, prowadzą indywidualne lub w małych grupach zajęcia  

z dziećmi z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, w salach 

lekcyjnych. Każde zajęcia prowadzone są w innej sali, która przed zajęciami 



jest wietrzona a dotykane sprzęty dezynfekowane. Uczniowie podczas zajęć  

w grupach zachowują minimum 1,5 m odstępy. 

27.  Biblioteka szkolna działa zgodnie z regulaminem podczas pandemii. 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

I POWIERZCHNI 
 

1. Przy wejściach do szkoły umieszczone są automaty do dezynfekcji rąk.  

W automatach znajduje się płyn do dezynfekcji, który jest na bieżąco 

uzupełniają przez pracowników obsługi. 

2. Przy wejściu głównym do szkoły i w sekretariacie znajdują się numery 

telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb 

medycznych, Policji.  

3. Woźna lub osoba pełniąca dyżur przy wejściu do szkoły pilnuje, aby wszystkie 

osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały 

dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem lub 

dezynfekują ręce oraz dopilnowują, w miarę możliwości robili to uczniowie, 

szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do 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 (po każdej 

grupie), klawiatur, włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  

(w holu szkoły) – instrukcje dezynfekcji. 

8. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń 

sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem 

detergentu.  

9. W budynku szkoły znajduje się pojemnik do wyrzucania zużytych maseczek 

lub rękawiczek. Wyżej wymienione przedmioty należy wyrzucać tylko do 

wyznaczonego pojemnika. 

10.  Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć 

przez dzieci. 



 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W szkole wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie – sala nr 15, w której 

można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji 

dróg oddechowych. 

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg 

oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu 

i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, 

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 

epidemiologicznego. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych 

działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

6. Należy ustalić miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego - ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


8. Na bieżąco należy śledzić informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

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

prawa. 


