
 
 

Procedura obowiązująca w Szkole Podstawowej w Babicy 
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

stan na 01.09.2021 r. 
 

 
Procedura ustala sposoby funkcjonowania życia szkolnego zapewniające w 
maksymalnym stopniu bezpieczeństwo pobytu dzieci w szkole. Szczegółowe zasady 
określają wytyczne GIS, będące załącznikiem tej procedury. 
 
Rodzice i uczniowie 
1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  oraz 
wtedy jeżeli  uczeń lub ktoś z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 
2.W celu unikania gromadzenia się uczniów i braku dystansu ustala się następujące zasady 
przychodzenia do szkoły: 

 uczniowie wchodzą w maseczkach 

 uczniowie klas 0-3 przychodzą w godzinach 7:50-8:00, klasy 4-8 w godzinach 
7:40 – 7:50. 

 uczniowie klas  1-8 wchodzą wejściem głównym.  Jeżeli w szatni nie jest możliwe 
zachowanie 1,5 m odstępu uczniowie oczekują przy wejściu także z zachowaniem 
takiej odległości. Uczniowie klasy 0 korzystają z bocznego wejścia. 

 rekomenduje się dla uczniów po wejściu do szkoły bezzwłoczne mycie rąk wodą 
z mydłem lub stosowanie środka dezynfekującego. 

8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.  Opiekunowie odprowadzający 
dzieci mogą wchodzić do szatni przestrzegając następujących zasad:  
              

 nie mogą wykazywać objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

 1 opiekun może wejść z jednym dzieckiem lub z dziećmi 

 przy wejściu muszą założyć maseczkę, zdezynfekować ręce lub założyć 
rękawiczki jednorazowe 

 zachować zasady dystansu społecznego 1,5 m od wszystkich innych osób 

 przestrzegać wyznaczonego obszaru poruszania się po szkole 
 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania numeru telefonu, pod którym są 
dostępni. 
5.Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemnie zgodę na podjęcie wobec dziecka niezbędnych 
działań związanych z pandemią / mierzenie temperatury, stosowanie procedur / 
6.Rodzice/opiekunowie podejmują się w domu  uczyć dziecko systematycznego mycia rąk, 
prawidłowego kichania i kaszlu w przegub ręki i do chusteczki oraz unikania nawyku 
dotykania oczu, nosa i ust. 
7. Uczniowie przebywając we wspólnej przestrzeni / korytarze, schody, szatnie, sekretariat, 
biblioteka/ i  wtedy, gdy nie mogą zachować 1,5 m odległości od innych osób, zobowiązani 
są używać maseczek. 
8. Uczeń może korzystać tylko z własnych przyborów szkolnych. 
9. W czasie przerw uczniowie nie mogą gromadzić się i muszą zachować  1,5 m dystans 
społeczny, zwłaszcza pomiędzy uczniami różnych klas. 
10. Wyznacza się miejsce do spożywania posiłków, zachowując odstęp 1,5 między 
stolikami. Uczniowie spożywają posiłek w towarzystwie osób ze swojej klasy.  
11. Klasy wietrzy się w trakcie lekcji i na przerwach, a podczas niekorzystnych warunków 
pogodowych zwłaszcza na przerwach. Korytarze wietrzy się w trakcie lekcji. Po dezynfekcji 



czas wietrzenia dostosowuje się do zaleceń producenta tak, aby nie narazić dzieci na 
wdychanie oparów wykorzystywanych środków . 
12. Stoliki uczniowskie w klasach rozsuwa się tak, aby maksymalnie wykorzystać 
powierzchnię sal. Stolik nauczycielski powinien być oddalony 1,5 m od pierwszej ławki, z 
tym, że zaleca się aby pierwsza ławka pozostała pusta. 
13. Uczniowie myją ręce jak najczęściej, szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze 
świeżego powietrza, korzystaniu ze wspólnych przedmiotów, w tym po zajęciach wf  i na 
placu zabaw,  przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 
14. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na zewnątrz z 
ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych. Przybory muszą być dezynfekowane po użyciu 
przez każdą klasę, a podłoga przynajmniej raz dziennie. 
15. Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a przedmioty używane 
w szkole jak maseczki, plecaki, stroje na wf, obowiązkowe worki na obuwie, materiałowe 
piórniki itp. muszą być systematycznie prane w domu. 
16. Z dystrybutora wody uczniowie mogą skorzystać tylko pod nadzorem opiekuna. 
17. Zasady korzystania ze świetlicy i biblioteki określają osobne regulaminy. 
18. Wszelkie powierzchnie dotykowe i urządzenia sanitarno-higieniczne są dezynfekowane 
przynajmniej raz dziennie. 
19. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać tylko w wyznaczonym miejscu. 
20. W szkole wyznacza się miejsce przeznaczone do izolacji podejrzewanego o zakażenie 
dziecka i pracownika. 
 
 
 

Pracownicy szkoły 
 
 

1. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy bez objawów chorobowych, tzw. 
przeziębieniowych, zwłaszcza wskazujących na zakażenie koronawirusem oraz wtedy, 
jeżeli  nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 
2. Pracownicy szkoły po wejściu do budynku myją lub dezynfekują ręce i w częściach 
wspólnych szkoły, jeżeli nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości od innych osób, 
poruszają się w maseczkach. Ze środków ochrony osobistej tych mogą korzystać w klasie 
zwłaszcza, jeśli posiadają choroby zwiększające ewentualne ryzyko zarażenia. 
Systematycznie myją ręce i nie dotykają oczu, nosa i ust. 
3.W klasach 1-3 nauczyciel organizuje przerwy adekwatnie do potrzeb, nie rzadziej niż co 
45 minut. Przerwy i lekcje w miarę możliwości  odbywają się na świeżym powietrzu. 
4. Dyżury nauczycielskie pełnione są  w miejscach przebywania uczniów na przerwach oraz 
w czasie ich trwania oraz w szatni od 7.40 do 8.00. 
5.Po zajęciach w miarę możliwości nauczyciel zostawia otwarte okna. 
6.Wychowawcy na początku roku szkolnego rozmawiają ze swoją klasą nt. konieczności 
stosowania zaleceń i procedur obowiązujących w trakcie pandemii. Starają  się wyciszyć 
skrajne podejścia do pandemii - nadmierne niepokoje lub lekceważenie zagrożeń. 
7.Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakt z uczniami do minimum. 
Wyznaczony pracownik  obsługi w  godzinach schodzenia się uczniów pilnuje ruchu przy 
wejściu do szkoły i  do szatni. 
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami mycia rąk, 
a przy dezynfektorze informację o konieczności jego użycia po wejściu do budynku szkoły 
oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji. Przy wejściach do szkoły umieszcza się plakaty 
informacyjne zawierające numer do kontaktu z inspekcją sanitarną oraz numery alarmowe.  
9. Pracowników szkoły obowiązują również stosowne zapisy z działu Rodzice i uczniowie. 



 
 
 

 
Procedura obowiązująca w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej w Babicy. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziału w czasie pandemii 

określają wytyczne GIS zawarte w załączniku. 
 
 
 
1.Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać tylko dziecko bez objawów chorobowych 
oraz wtedy, jeżeli  nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 
2. Zasady przyprowadzania i obierania dzieci ze szkoły: 

 dzieci wchodzą do szkoły w maseczkach 

 przychodzą w godzinach 7.50 do 8.00 

 wchodzą wejściem bocznym, przy którym czeka nauczyciel prowadzący rano zajęcia 

 dzieci udają się do łazienki, gdzie  pod opieką nauczyciela myją ręce , a jeżeli 
wymaga tego sytuacja oczekują na wejście do łazienki czy do szatni na korytarzu z 
zachowaniem odstępu 1,5 m. Po dzwonku pod opieką nauczyciela przebierają się w 
szatni i udają się do sali. 

 dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów przy wejściu głównym w godzinie 
zakończenia zajęć od nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia  .  

 w sytuacjach losowych, gdy rodzic w danym dniu nie może odebrać dziecka o 
określonej porze powiadamia sekretariat i dziecko czeka na odbiór w świetlicy 
szkolnej. Dziecko sprowadzane jest przez pracownika szkoły. 

 3. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. W razie konieczności wejścia do 
szkoły osoby te muszą mieć założone maseczki, posiadać rękawiczki jednorazowe lub 
zdezynfekować ręce i poruszać się tylko w wyznaczonym obszarze. 
4. Jeżeli dziecko wymaga obecności opiekuna  może on wejść do szkoły na zasadach 
określonych w procedurze dla uczniów i rodziców, tj.: 

 nie może wykazywać objawów chorobowych /dróg oddechowych/ 

 musi  być zaopatrzony w osłonę nosa i ust 

 przy wejściu musi zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe 

 zachować zasady dystansu społecznego 1,5 m od innych osób 

 przestrzegać wyznaczonego obszaru poruszania się po szkole 
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania numeru telefonu, pod którym są 
dostępni. 
6. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemnie zgodę na podjęcie wobec dziecka niezbędnych 
działań związanych z pandemią / mierzenie temperatury, badanie, test, stosowanie procedur 
/ 
7.Rodzice/opiekunowie podejmują się w domu  uczyć dziecko systematycznego mycia rąk, 
prawidłowego kichania i kaszlu w przegub ręki i do chusteczki oraz unikania nawyku 
dotykania oczu, nosa i ust. Samodzielność dziecka w zakresie samoobsługi skutecznie 
przyczynia się do ograniczania zarażenia. 
8. Dzieci myją ręce jak najczęściej, szczególnie po przyjściu do szkoły, korzystaniu ze 
wspólnych przedmiotów, w tym po zajęciach wf i na placu zabaw,  przed jedzeniem, po 
skorzystaniu z toalety.  
9.Stoliki uczniowskie rozsuwa się tak, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię sali 
10. Dzieci przebywając we wspólnej przestrzeni przy obecności innych uczniów/ korytarze, 
schody, szatnie, sekretariat, biblioteka/ zobowiązane są używać  maseczek 



11. Dzieci nie przynoszą z domu żadnych zabawek. Przedmioty używane w szkole jak 
maseczki, plecaki, stroje na wf, obowiązkowe worki na obuwie, materiałowe piórniki itp. 
muszą być systematycznie prane w domu. 
12. W sali dzieci nie korzystają z zabawek pluszowych. Przybory do prac plastycznych, 
zabawki, pomoce do zajęć, książeczki, dywan są jest codziennie dezynfekowane lub myte. 
Kredki są dezynfekowane także w trakcie zajęć z zastosowaniem przerwy z ich korzystania.  
13.  Klasę wietrzy się w trakcie zajęć, a podczas niekorzystnych warunków pogodowych 
zwłaszcza wtedy, gdy dzieci opuszczają salę, nie rzadziej niż co godzinę. Korytarze wietrzy 
się w trakcie lekcji. Po dezynfekcji czas wietrzenia dostosowuje się do zaleceń producenta 
tak, aby nie narazić dzieci na wdychanie oparów wykorzystywanych środków . 
14. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z ograniczeniem ćwiczeń i gier 
kontaktowych. Przybory są dezynfekowane przynajmniej raz dziennie. 
15. Z dystrybutora wody dzieci mogą skorzystać tylko pod nadzorem opiekuna. 
16.Nauczyciel tłumaczy dzieciom przyczyny zastosowania procedur i w przystępny sposób 
objaśnia konsekwencje ich braku. Niweluje niepokoje  i uświadamia zagrożenia. 
17. Zasady korzystania ze świetlicy i biblioteki określają osobne regulaminy. 
 
 
Procedura w przypadku  podejrzenia zakażenia koronawirusem  u ucznia lub 
pracownika 
 

1. Jeżeli pracownik zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję,  
zwłaszcza gorączkę , kaszel, osłabienie, zgłasza to dyrektorowi szkoły. Uczeń zostaje 
odizolowany w wyznaczonym miejscu, pod opieką pracownika szkoły z zachowaniem 2 m 
odległości od innych osób. 
2. Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia o tej sytuacji rodziców/opiekunów ucznia i 
informuje o  konieczności  odebrania dziecka ze szkoły.  
3. W przypadku stwierdzenia choroby COVID-19 u ucznia lub członka rodziny 
rodzic/opiekun niezwłocznie zawiadamia szkolę, a dyrektor zawiadamia stację sanitarno-
epidemiologiczną oraz organ prowadzący. 
4. Do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji domowej. 
5. W miarę możliwości pracownicy z istotnymi problemami zdrowotnymi korzystają z 
rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia. 
6. W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów 
powinien on powiadomić o tym dyrektora szkoły, odstąpić od pracy  i skorzystać z teleporady 
POZ., a także  postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i sanepidu. . 
7. Obszar przebywania pracownika lub ucznia podejrzanych o zakażenie należy poddać 
niezwłocznie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 
8. Należy sporządzić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie i 
postępować zgodnie z zaleceniami sanepidu. 
 
 
 
 
Wszelkie regulaminy i procedury mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającymi się warunkami 
pandemii. Załącznik – wytyczne GIS, MEN i MZ oraz instrukcje mycia rak, dezynfekcji rąk, 
prawidłowego zdejmowania maseczki, i zdejmowania rękawiczek, wykaz produktów 
biobójczych, zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
   


