
Szkoła Podstawowa nr 10 

We Włocławku 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCY 

ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 10 IM. 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU 

Obowiązująca od 1 IX 2020 

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 

59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 

•  Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r.;  

• Rekomendacje Urzędu Miasta dla szkół w związku z  organizacją roku szkolnego 

2020/2021 w strefie zielonej. 

 

 Cel procedury: 

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 

2.Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-

19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły. 

Uczestnicy postępowania: 

• Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka. 

• Uczniowie. 

• Nauczyciele. 

• Pracownicy niepedagogiczni. 

• Dyrektor szkoły. 

Informacje wstępne 

• Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin/ procedury funkcjonowania szkoły w 

czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki uwzględniając zalecenia wskazane 

w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.  



• Dyrektor podaje uczniom, rodzicom, nauczycielom  informacje dotyczące zasad 

bezpiecznego zachowania w okresie epidemii : 

•  na stronie internetowej placówki, 

•  na wszystkich wejściach do budynku, 

•  na rozpoczęciu roku szkolnego, 

• podczas spotkań z wychowawca klasy, 

• za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

• Organizacja zajęć w szkole  

•  

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

• Uruchomione zostaną w miarę możliwości wszystkie drzwi do szkoły z 

przyporządkowaniem stałych wejść dla uczniów konkretnych oddziałów oraz umieszczony 

zostanie przy każdym wejściu płyn dezynfekujący, nr alarmowe i informacje, że do szkoły 

wpuszczane są jedynie osoby zdrowe. 

• 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 dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

• Przy wejściach do budynku szkoły widnieją informacje o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły 

powinni  skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

• Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz oraz rodziców do niezbędnego 

minimum z zachowaniem obostrzeń sanitarnych (osoby z zewnątrz obowiązuje  stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 



wyznaczonych obszarach. Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne lub poprzez dziennik 

elektroniczny umawianie z interesantami, z wyjątkiem  rodziców/opiekunów prawnych 

odbierających dzieci. 

• Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: telefon, dziennik elektroniczny. 

• Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane po użyciu w danej grupie. 

(W przypadku  innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja 

po każdym użyciu. ) 

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

• W miarę możliwości dyrekcja szkoły zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, 

która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: 

różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny 

przerw lub zajęć na boisku oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia (w miarę możliwości wyznaczenie jednej sali dla danej klasy). 

• W miarę możliwości ograniczone zostaje gromadzenia się uczniów w częściach wspólnych 

budynku placówki. 

• W miarę możliwości nauczyciele zobowiązani są do ograniczenie wszelkich metod 

nauczania, które są kontaktowe, np. pracy w parach czy grupach. 

• Dyrektor placówki zgodnie ze specyfiką zajęć zasad zachowania bezpieczeństwa na 

zajęciach specjalistycznych określa zasady zachowania na wspomnianych zajęciach. 

• W miarę możliwości, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu nauczyciele powinni 

organizować zajęcia lekcyjne na świeżym powietrzu. 

• Opracowany zostaje harmonogram przerw lekcyjnych ograniczających zagęszczenie 

uczniów z uwzględnieniem możliwości szkoły i zachowania zasad bezpieczeństwa. 

• Dyrektor zapewnia organizację zdalną zajęć lekcyjnych dla uczniów posiadających 

orzeczenie   o potrzebie nauczania indywidualnego w domu ucznia. Opinia Sanepidu 

indywidualnie dla każdego ucznia. 

• Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dotyczy to zajęć lekcyjnych, 

zajęć dodatkowych i pobytu w świetlicy. 

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte 

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

zajęciach.  

• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



• Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

• Organizację zajęć z wychowania fizycznego  powinna się odbywać  bez gier kontaktowych i 

przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

• Dyrektor  ustala bezpieczne zasady korzystania z szatni:  różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły; uczniowie klas I-III i klas IV-VIII mają oddzielne wejścia;  oddział 

przedszkolny przechowuje ubrania w swojej sali lekcyjnej; umieszczenie  środka do 

dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni i do szkoły i kontrola dezynfekcji przez pracowników 

obsługi.  

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych czy w stołówce. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostają 

wprowadzone zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(w strefie czerwonej i żółtej). 

• Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

• Dyrektor ustala  zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 

uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

• Dyrektor ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 

pracy, bezpieczną organizację sposobu wypożyczania książek z biblioteki szkolnej np. po 

zamówieniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, książki wydawane w konkretnym 

dniu o wyznaczonej przez nauczycieli bibliotekarzy indywidualnej dla ucznia godzinie lub 

po wrzuceniu przez ucznia zamówienia na książkę do umieszczonej  skrzynki w 

wyznaczonym przed biblioteką  miejscu. Oddane książki poddawane będą 2 – dniowej 

kwarantannie. Szczegóły zawiera Regulamin biblioteki. 

•  

• Ograniczeniu ulegają do minimum  niezbędnego dla właściwego procesu edukacyjnego 

wyjścia do kina, teatru oraz organizacja imprez szkolnych i wycieczek. 
 

• Dyrektor we współpracy z pielęgniarką ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 

przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia- cztery dni w tygodniu pon.-piątek, bez czwartku, godz. 7.30-15.30. 

•  



• W przypadku częściowego ograniczenia działania placówki przewiduje  się: 

pozostawienie w normalnym cyklu lekcyjnym w szkole uczniów klas nauczania 

wczesnoszkolnego, czwartych i ósmych szkoły podstawowej oraz zorganizowanie zajęć 

lekcyjnych dla uczniów pozostałych klas w cyklu  naprzemiennym – tydzień w szkole 

tydzień nauki zdalnej w domu.  W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego 

wprowadza się korzystanie dla wszystkich uczniów i nauczycieli jednej platformy 

edukacyjnej- TEAMS.    

• W przypadku zagrożenia  epidemiologicznego wskazującego konieczne jest ograniczenie 

działalności szkoły do całkowitej nauki na odległość poprzez: 

• uelastycznienie planów lekcji uczniów z dostosowaniem do wieku i możliwości 

psychofizycznych mając na względzie bezpieczeństwo i higienę nauki z 

wykorzystaniem technik IT; ograniczenie czasu pojedynczych lekcji dla uczniów 

klas młodszych do 30 minut oraz dla uczniów starszych od 30 do 45 minut. 

• zrównoważone zadawanie ilości prac domowych dopasowanego do możliwości 

psychofizycznych uczniów w systemie wypracowanym przez członków zespołów 

przedmiotowych oraz nauczycieli uczących w danej klasie. 

• częsty kontakt wychowawców klas z uczniami za pośrednictwem np. forum 

klasowego, 

• systematyczny kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów, 

•  częstą wymianę spostrzeżeń pomiędzy członkami zespołów przedmiotowych 

dotyczącą trudności postrzeganych przez nauczycieli uczących danego 

przedmiotu, 

•  częstą wymianę spostrzeżeń pomiędzy członkami zespołów przedmiotowych 

oraz nauczycieli uczących w tym samym oddziale., 

•  podczas nauki zdalnej pamiętać o umowie użyczenia  sprzętu IT. 

•  

• Szkoła dba o właściwe zabezpieczenie danych: 

• - informowanie nauczycieli, rodziców oraz uczniów o sposobie realizacji procesu zdalnego 

nauczania; 

 - zwróceniu szczególnej uwagi na zabezpieczenie danych przez zastosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;  

- zapewnieniu nauczycielom właściwych warunków do pracy zdalnej, np. umożliwieniu 

korzystania ze sprzętu znajdującego się w budynku szkoły, służbowego e-maila:  

- postępowaniu zgodnie z polityką lub inną procedurą wprowadzoną w szkole; 

w zakresie korzystania ze sprzętów elektronicznych (tj. upewnić się, czy np. 

wykorzystywane urządzenie ma aktualny system operacyjny, czy używane są programy 

antywirusowe, czy dokonane są niezbędne aktualizacje, używanie mocnych haseł 

dostępowych, blokowanie komputera po pewnym czasie bezczynności oraz założenie 

odrębnych kont użytkowników  w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób, 



szyfrowanie, chronienie hasłem urządzeń przenośnych, na których zapisane są dane 

osobowe). 

•  

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Przy wejściu głównym  umieszczone  są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły powinni 

dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

• Osoby będące na dyżurce zobowiązane są do tego, aby dopilnować żeby osoby wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, a nauczyciele i inni pracownicy powinni 

dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

• Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem 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, 

klawiatur, włączników. 

• 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 nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

• Na bieżąco pracownicy dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

• Dezynfekcja sprzętu używanego podczas lekcji ma miejsce po zakończeniu zajęć danej klasy.  

• Na bieżąco ma miejsce dezynfekcja klamek, poręczy na korytarzach oraz innych 

pomieszczeń i urządzeń części wspólnych (np. łazienki),  przygotować harmonogramy, w 

których będą wyznaczone osoby będą potwierdzały dokonaną dezynfekcję – dzień, godzina i 

podpis. 

• Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły przez dzieci 

powyżej 6 roku życia, częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; płyny do 

dezynfekcji ustawione w każdej sali lekcyjnej, w pracowni komputerowej, w sali 

gimnastycznej. 



• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub 

dezynfekowane przez pracowników obsługi. 

• Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni uwrażliwiać uczniów, aby nie dotykali oczu, 

ust i nosa. 

• Zarządzeniem dyrektora szkoły,  wprowadzone zostaję zalecenie uczniom        

i wszystkim pracownikom placówki  noszenia maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych 

budynku placówki.  

• Dyrektor obliguje wychowawców klas i wszystkich nauczycieli  do nieustannego 

przypominania społeczności szkolnej o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa 

sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem częstego właściwego mycia rąk i konieczności 

zachowania dystansu społecznego.     

• Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych, 

mają zapewnione miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.  

• Uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do pracowni szkolnych -

informatycznych, językowych. 

•  

• Gastronomia 

• Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo  wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników: zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a 

jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej;  utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

• Korzystanie z posiłków  odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym 

zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii: m.in. zmianowe wydawanie posiłków , w miarę możliwości - spożywanie ich przy 

stolikach z rówieśnikami z danej klasy; przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

• Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. W przypadku trudności ze zmywarka (np. usterka)  

wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i 

wyparzyć. 

• Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  

• W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez 

osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  



• Zwiększenie  liczby przerw obiadowych uzależnionej od liczby uczniów korzystających z 

wyżywienia na stołówkach w szkołach podstawowych. 

• Ustalenie w stołówkach szkolnych stałych miejsc spożywania posiłków dla uczniów z 

poszczególnych klas. 

• Poinformowanie  dzieci i rodziców o zakazie dzielenia się jedzeniem i piciem uczniów 

podczas pobytu w szkole. 

•  

V. Obowiązki nauczycieli, rodziców/opiekunów oraz pracowników 

Rodzice /prawni Opiekunowie 
• Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w 

szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

• Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. 

• Rodzice /prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem go do szkoły. 

• Rodzice /prawni opiekunowie zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa 

(np. maseczką) w drodze do szkoły. 

• Rodzice /prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym 

wejściem do szkoły /wyjątkowe sytuacje/, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

• Rodzice /prawni opiekunowie nie przyprowadzają do szkoły ucznia, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

• Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o 

podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i 

ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

• Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

• Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie 

pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego 

przykładu. 

 

Nauczyciele 

• Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

• Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich 

opiece uczniów. 

• Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury przed przyjściem do pracy. 

Sposób i organizację pomiaru temperatury ustala Dyrektor Szkoły. 

• Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu 

minimalnie 1,5 m. 

• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w 

związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 



• Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych 

zabawek). 

• Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt i 

pomoce dydaktyczne zdezynfekowano. 

• Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której prowadzone są zajęcia. 

• Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk 

przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia 

rąk, przypomina i daje przykład. 

• Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami 

poza teren szkoły. 

• Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

• Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku szkolnym Orlik przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. 

• Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 

• Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez 

personel obsługi. 

• W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel natychmiast 

informuje telefonicznie osobę wyznaczoną/panią woźną o zaistniałej sytuacji, która 

odizolowuje dziecko do specjalnego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium i 

zawiadamia telefonicznie dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie. 

• Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę / naukę uczniów w sali,o 

zachowanie pomiędzy nimi odległości minimum półtora metra. 

• Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole. 

• Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy nauczyciel 

musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu obsługi (np. pani woźna), 

odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność 

nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 

• Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę 

czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 

• Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma 

jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo 

polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do 

polecenia dyrektora. 

• Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie 

szkoły powinni zakrywać usta i nos środkami ochrony osobistej /maseczki, przyłbice/. 

 

Pracownicy obsługi 
• Pracownicy obsługi wykonujący swoje obowiązki ponoszą współodpowiedzialność za 

bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

• Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu 

wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły. 



• Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

• Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, 

maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

• Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem / TRISEPT 

COMPLEX, Bioline DEZYNFEKCJA, PLAK-uniwersalny płyn do dezynfekcji/ 

powierzchni wyposażenia sal,  w których odbywają się konsultacje i zajęcia rewalidacji 

oraz sprzętu sportowego używanego przez dzieci podczas zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. 

• Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

• Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy 

ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

• Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w ruchu ciągłym w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

• Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z dyrekcją. 

 

Informacje końcowe 

• Sposób prezentacji procedury: 

• Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

• Zapoznanie rodziców / opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji /tablica 

informacyjna w e-dzienniku/. 

• Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

• Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

• Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być 

również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

• Dodatkowe informacje i zasady ujęte są w szczegółowych procedurach i regulaminach 

oraz załączniku nr 1. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 10 we Włocławku 

 

 



Procedura  postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

• W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia- noszenie 

maseczek/ przyłbic, zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 

• Dyrektor  wyznacza i przygotowuje (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych- izolatornia. 

• Dodatkowo można: mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom 

przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik 

nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;  w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u  pracownika należy obowiązkowo 

dokonać pomiaru temperatury ciała;  jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 

38°C lub wyżej – należy  przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

• Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

• W czasie ewentualnego zgłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego do Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, należy podać szczegółowe informacje 

dotyczące stanu zagrożenia np. 

• - liczbę i dane osób mających kontakt z osobą stanowiącą zagrożenie epidemiologiczne, 

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


• - czas kontaktu osoby zagrożonej zakażeniem lub zakażonej Covid – 19 z uczniami i 

pracownikami  szkoły, 

• - czas pobytu w placówce osoby stanowiącej zagrożenie, 

• - dokładny opis sytuacji stanowiącej zagrożenie. 

• Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem  pracownika (infekcja 

górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym 

najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych 

zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie 

epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor 

szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu 

mogą zostać skierowane na kwarantannę , a inne osoby, które nie miały bezpośredniego 

kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i 

mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny 

monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury. 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

• Decyzję o zamknięciu szkoły będzie podejmować dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym po pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. 
  

 

 

Procedura  postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów 

szkoły 

• Do szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

• Dyrektor  wyznacza i przygotowuje (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych- tzw. izolatorium. 

• Dodatkowo można: mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała uczniom przy 

wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°uczeń nie może 

wchodzić na tern szkoły. 

• W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy 

obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;  jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu 

ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z 

teleporady medycznej,  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi 

pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 



• Rodzice uczniów szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostawić dziecko w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że o 

możliwości zakażenia koronawirusem. 

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie 

listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

• Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem – dotyczy ucznia  (infekcja 

górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym 

najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych 

zaleceń. W czasie ewentualnego zgłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, należy podać szczegółowe 

informacje dotyczące stanu zagrożenia np. liczbę i dane osób mających kontakt z osobą 

stanowiącą zagrożenie epidemiologiczne, czas kontaktu osoby zagrożonej zakażeniem lub 

zakażonej Covid – 19 z uczniami i pracownikami  szkoły, czas pobytu w placówce osoby 

stanowiącej zagrożenie, dokładny opis sytuacji stanowiącej zagrożenie. 

• W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, 

którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien 

stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać 

skierowane na kwarantannę , a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub 

kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal 

funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny monitorować 

stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury. 

• W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas – uczenie modelem 

hybrydowym, ale zgodnie z możliwościami szkoły. 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

• Decyzję o zamknięciu szkoły będzie podejmować dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym po pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. 
 

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


Procedura  postępowanie w przypadku odizolowania ucznia w izolatorium 
 

Jeśli u ucznia zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem to: 

1.Wychowawca/ nauczyciel   lub inny pracownik szkoły niezwłocznie prosi o pomoc 

pielęgniarkę lub inna osobę, która odizolowuje dziecko w specjalnym pomieszczeniu 

wyznaczonym w szkole na izolatorium (pomieszczenie 001), gdzie pielęgniarka lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły przebywa z dzieckiem do czasu przybycia rodziców lub 

innych osób przez nich upoważnionych. Dziecko nie może przebywać bez opieki osoby dorosłej. 

2. W izolatorium przestrzegane są zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Sala ta została 

wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

3.Wychowawca/ nauczyciel powiadamia o sytuacji dyrektora/ wicedyrektora szkoły lub osobę 

ich zastępującą. 

4. Dyrektor/ wicedyrektor/ wychowawca bezzwłocznie powiadamiają rodziców/ prawnych 

opiekunów o zaistniałej sytuacji telefonicznie . 

5. Dyrektor/ wicedyrektor powiadomią stację sanitarno-epidemiologiczną, gdzie określony 

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

5. Dyrektor zawiadamia Wydział Oświaty UM o zaistniałej sytuacji. 

 

  

 

 

Załącznik nr 1 

Szczegółowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa 

• Kl. I-III rozpoczynają zajęcia rano o godz. 7.45. 

• Kl. IV-VIII przychodzą do szkoły zgodnie  z planem lekcji, ale na godz. 1 lekcyjną są 

wpuszczani do szkoły dopiero o godz. 7.45, gdy uczniowie klas I-III opuszczą szatnię. 

• Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zajęcia w godz. 8.15-13.15. Dzieci odbierane są 

i sprowadzane przez wychowawcę oddziału przedszkolnego – wejście od trony sali 112;  



przy wsparciu nauczyciela bibliotekarza (godz. 8.00-8.15. i 13.00-13.15). Rodzice nie 

wchodzą na teren szkoły. 

• Dzieci z klasy I odbierane są w szatni od rodziców przez nauczyciela i wraz z klasa 

wchodzą do sali lekcyjnej. Wychowawcy sprowadzają dzieci do szatni i przekazują 

rodzicom. W tym czasie wspiera wychowawcę n-ciel bibliotekarz zobowiązany 

indywidulanie uzgodnić godz. wychowawcą kl. I. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 

• Należy uczniom i rodzicom przypomnieć o odpowiednim , zgodnym z planem i 

wyznaczonymi godzinami przychodzeniu do szkoły. 

• W przypadku dzieci z klas I i z oddziałów przedszkolnych korzystających ze świetlicy i 

przyprowadzanych do niej w godz. 6.30-7.45 – rodzice zaprowadzają dziecko do 

świetlicy przestrzegając zaleceń sanitarnych, w pozostałych sytuacjach dziecko do 

świetlicy idzie samodzielnie lub pod opieka p. woźnej. 

• W szatni znajdują się płyny do dezynfekcji, uczniowie korzystają z nich pod okiem p. 

woźnych.  

• Nauczyciele kl. I-VIII sprowadzają uczniów do szatni. Czuwają nad bezpieczeństwem i 

przestrzeganiem zasad sanitarnych dotyczących COVID-!9. 

• Dany zespół klasowy zostaje przypisany do konkretnej sali lekcyjnej (grafik wywieszony 

w pokoju nauczycielskim). Uczniowie przemieszczają się tylko do pracowni 

komputerowej, do sali gimnastycznej, do sali zabaw. 

• Uczniów i nauczycieli obowiązują maseczki w  miejscach wspólnych- maseczki nie 

obowiązują tylko  w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej. 

• Po zakończeniu zajęć przez kl. I-III - pierwsza zmiana- sale lekcyjne są dezynfekowane, 

w pozostałych sytuacjach sale są dezynfekowane po zakończonych zajęciach. 

• Przerwy: pięciominutowe i trzy przerwy obiadowe. 

1. lekcja-8.00-8.45 

2. lekcja-8.50-9.35 

3. lekcja -9.40-10.25 

4.lekcja -10.30-11.15 

        Pierwsza przerwa obiadowa 



5.lekcja-11.30-12.15 

      Druga przerwa obiadowa 

 6.lekcja12.30-13.15 

           trzecia przerwa obiadowa 

7.lekcja- 13.30-14.15 

8. lekcja -14.20-15.05 

9.lekcja- 15.10-15.55 

10. lekcja 16.00-16.45 

• Dyżury nauczycieli: 

- pomoc przy oddziale przedszkolnym o godz. 8.00 – 8.15-, 13.00-13.15 bibliotekarz 

- pomoc przy I klasach- po skończonych zajęciach pracownik biblioteki 

- dyżur 7.45- nauczyciele klas IV-VIII 

- dyżury na korytarzach pedagogów, logopedów wychowawców świetlicy, n-ciela 

wspomagającego podczas przerw, gdy nauczyciele przemieszczają się z klasy do klasy wg 

grafika.  

14. Obiad dla oddziału przedszkolnego 11.50, po dzieci schodzą i dzieci sprowadzają 

wychowawcy świetlicy. Kl. IV-VIII obiad spożywają na przerwach. W przypadku dzieci z kl. 

I-III istnieje możliwość spożywania posiłku w innym czasie, np. gdy pierwsza zmiana 

kończy zajęcia, trwa dla pozostałych klas lekcja, więc uczniowie idą na obiad przed przerwą 

(zgodnie z grafikiem).Szczegóły zawiera Regulamin stołówki 

• Wietrzenie podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z potrzebami. Jeśli nauczyciel 

widzi potrzebę, aby uczniowie wyszli na przerwę, to może ją wydłużyć o 5 -10 minut. 

Wówczas uczniowie przebywają pod jego opieką (na boisku, na korytarzu). Pamiętać 

należy, że na korytarzu  nie może jednocześnie nie przebywać więcej niż dwie klasy- 

jedna spaceruje z lewej strony, a druga z prawej/ na boisku do 3 klas. 

• Konieczność zapisywania osób wchodzących z zewnątrz do zeszytu na dyżurce oraz 

stosowanie pomiaru temperatury, dezynfekcji rąk (lub rękawiczki) oraz maseczki/ 

przyłbice. 



• Umieszczenie tablic informacyjnych i napisów w miejscach widocznych dotyczących 

zasad sanitarnych związanych z COVID-19. 

• Szczegóły dotyczące pracy biblioteki, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, placu 

zabaw, pracowni zawarte są w regulaminach. 

• Dezynfekcja placu zabaw na koniec dnia, w miarę możliwości po każdej grupie 

przeprowadzona przez panie  woźne z szatni. 

• Dezynfekcja w pracowniach komputerowych- przeprowadzona przez prowadzących 

zajęcia. 

• Wyjścia do toalety w czasie przerwy, lekcji – kontrolowane, aby zbyt dużo osób nie było 

w toalecie. 

• Ograniczenie korzystania z sekretariatu przez nauczycieli i osoby z zewnątrz. 

• Rzeczy, z których korzystały dzieci w salach klas I-III oraz w świetlicy, pozostawić w 

miejscu zabawy jak znak do dezynfekcji. 

• Każdy rodzic i uczeń podpisuje deklarację, że zapoznał się z procedurami h 

 
 
 
 

 
  

 

 
  

 

 
 


