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„Procedura organizacji zajęć i bezpiecznego funkcjonowania                                          

w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SIETESZY 

dla uczniów   klas I – VIII wraz z wytycznymi w sytuacji funkcjonującego stanu 

epidemicznego związanego z COVID-19” 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

I. CEL PROCEDURY 

1. Celem procedury jest:  

- organizacja zajęć dla klas I – VIII w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej                          

w Sieteszy,  

- higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,  

- zasady organizacji żywienia.  

II. PRZEDMIOT PROCEDURY 

Ogólne zasady: 

 

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz 
uczniów w określonych grupach wiekowych. 

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni 
detergentem lub dezynfekcja środkiem 

dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można 
zachować dystansu. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także 
w dni wolne od zajęć. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 
zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

 



PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W KLASACH I – VIII 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się 

ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub 

przemieszczania się pieszo oraz środkamiindywidualnymi z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej.  

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

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5.   Przy wejściu do szkoły/ budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe 

rękawiczki oraz informacja o obowiązku dezynfekowania rąk. 

6. Wywieszone zostały zasady prawidłowej dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania                

i zdejmowania rękawic, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki,  

7. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do każdorazowej dezynfekcji dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. 

8. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 

wodą z mydłem. 

9. Rodzice/ Opiekunowie mogą odprowadzać dzieci wyłącznie do drzwi wejściowych.  

10. Rodzic/prawny opiekun dziecka powierza zdrowe dziecko pracownikowi szkoły  

w przedsionku budynku. W razie konieczności rodzic/prawny opiekun może wejść na 

teren szkoły. Zobowiązany jest do każdorazowej dezynfekcji dłoni płynem 

dezynfekującym lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 

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

12. Ze względu na konieczność zabezpieczenia zdrowia pracowników i dzieci przebywających 

w placówce ogranicza się kontakty z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(serwisanci, poczta polska). Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej, w wyznaczonych obszarach - wyłącznie do przestrzeni między 

wejściem głównym a korytarzem ( przedsionek). Zobowiązani są do stosowania środków 



ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania 

dystansu od innych osób min. 1,5 m. 

13. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów 

od dyrektora lub wychowawcy. Podane numery telefonów muszą być zawsze aktywne.  

14. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek kontaktować się w wychowawcą i innymi 

nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie. 

15.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi na terenie szkoły 

dostępnymi w dzienniku elektronicznym . 

16.  Placówka ma zakupiony termometr bezdotykowy. 

17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka                         

(w szczególności temperatura powyżej 38°C , kaszel, duszności) nauczyciel ma prawo 

dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. 

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

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 

min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów        

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

19. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka,            

u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

20. Nauczyciele dbają by w szkole były przestrzegane ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 

(po przyjściu do szkoły należy bezwzględnie umyć ręce), ochrona podczas 

kichaniai kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

21. W szkole nie są obowiązkowe maseczki  dla uczniów podczas zajęć lekcyjnych.  Rodzic 

może zdecydować  jednak, czy dziecko ma korzystać z maseczki w trakcie lekcji.  

22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki                     

w czasie przerw, podczas uroczystości szkolnych i apeli, w szatni, toalecie, na świetlicy    

(w przypadku, gdy uczniowie nie są z tej samej klasy). 

23. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole  

ma ograniczone możliwości  do minimum kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

24. Ustalony został   indywidualny harmonogram/plan dnia  dla danej klasy, uwzględniający, 

m.in.: 

 korzystania ze stołówki szkolnej, 

 zajęć na boisku. 

25. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 



 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m ,  jeśli jest to możliwe.   

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

26. W czasie przerw uczniowie z poszczególnych klas przebywają na korytarzu  

w wyznaczonych miejscach. 

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

28. Wykorzystywane w czasie zajęć sprzęty sportowe będą dokładnie dezynfekowane płynem 

dezynfekującym po każdym dniu zajęć. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte. 

29. Po każdych zajęciach komputerowych będą dezynfekowane klawiatury, myszki, blaty 

stolików oraz krzesła. 

30. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze ,plecaku lub we własnej szafce .Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

31. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych. Pojemniki i butelki powinny być imiennie 

podpisane. 

32. Sale i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas 

przerwy,  a także w dni wolne od zajęć. 

33. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

34. Sprzęt sportowy używany przez dziecko w czasie zajęć w sali gimnastycznej  

i na boisku będzie odkładany do osobnego kosza. Dopiero po zajęciach zostanie 

zdezynfekowany i przygotowany do użycia na kolejny dzień.  

35. Uczniowie będą mieć organizowane zajęcia (w tym zajęcia wychowania fizycznego  

i sportowe) na świeżym powietrzu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, 

zmianowości grup. 

36. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Ograniczona zostanie 

aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

37. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony.  



38. 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. 

39. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad 

odległości. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.Zaleca się 

zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.                        

40. Zasady korzystania z zasobów biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach znajdują się w regulaminie biblioteki . 

41. Zajęcia pozalekcyjne  będą odbywać się przed lub po zakończeniu zajęć obowiązkowych,              

z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed 

rozpoczęciem ipo zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych 

oraz dokładne wietrzenie sal. 

42. Nauczyciele i inni pracownicy będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu.Pracownicy administracji i obsługi oraz personel kuchenny będą 

mieć ograniczony kontakt z uczniami i nauczycielami. W przestrzeni wspólnej 

rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).  

43. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania  

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

III. Higiena , czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym do szkoły/ budynku umieszczone są numery telefonów do: organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb 

medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów. 

2. Przy wejściu do szkoły/ budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz 

jednorazowe rękawiczki, zasady prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do każdorazowej dezynfekcji dłoni 

płynem dezynfekującym lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust              

i nosa. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 



w wyznaczonych obszarach - wyłącznie do przestrzeni między wejściem głównym                     

a korytarzem ( przedsionek). 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu z lekcji wychowania fizycznego, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

5. Szkoła wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych środkiem 

dezynfekującym – klamek, klawiatur, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł, 

powierzchni płaskich, w tym podłóg, blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania 

posiłków, toalet, parapetów, półek, powierzchni sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

6. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące 

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. 

7. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. Sale 

lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 

lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

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

9. Bieżąca dezynfekcja urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

10. W placówce  ustawione są kosze ( specjalne opisane) przeznaczone na zużyte środki 

ochrony indywidualnej tj. jednorazowe maseczki i rękawiczki. 

 Dożywianie   

1. Dzieci mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej .  

2. Przed jedzeniem każde dziecko jest zobowiązane dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. 

3. Przed posiłkiem pracownik dokona dezynfekcji według ustalonych procedur. 

4. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy 

zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania                

i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

5. Pracownice stołówki nie będąmiały kontaktu z uczniami i nauczycielami. Przed przyjściem 

grupy rozkładają talerze z posiłkiem, po wyjściu zbierają. Zobowiązanesą one do noszenia 

fartucha ochronnego, maseczki  oraz rękawiczek jednorazowych. 



6. Zaleca się spożywanie posiłków w małych grupach ( klasach) , przy danym stole siadają 

uczniowie z tej samej klasy.  

7. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych imiennie podpisanych. 

8. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

9. Wielorazowe naczynia i sztućce po każdym użyciu będą wyparzane w zmywarce 

 w temperaturze minimum 60⁰ C. 

10. Przy zmianowym wydawaniu  posiłków będą dezynfekowane blaty stołów i krzesła. 

 

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  

DZIECKA Z PLACÓWKI 

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic/opiekun 

dziecka ma obowiązek przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia,a 

także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Podane numery telefonu przez rodzica muszą być zawsze 

aktywne.  

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły TYLKO ZDROWE DZIECI – bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnejoraz gdy domownicy nie przebywająw izolacjiw warunkach 

domowych. 

3. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do szkoły, jak 

również dzieci zażywających leki, w tym antybiotyki ( z wyjątkiem dzieci zażywających stałe 

leki). 

4. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono 

zdrowe. 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły podczas dowozu i odwozu oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

6. Obowiązkiem rodzica jest również zaopatrzenie dziecka w woreczek, w którym będzie ono 

przechowywało maseczkę. 

7. Dzieci do szkoły muszą być przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe. 

8. Rodzic/prawny opiekun dziecka powierza zdrowe dziecko pracownikowi szkoły                      

przed wejściem do budynku .W razie konieczności rodzic/prawny opiekun może wejść na 

teren szkoły.Zobowiązany jest do każdorazowej dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym 

lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

9. Ponadto rodzic /prawny opiekun powinien: 

a. wyjaśnić dziecku, że nie może zabierać do szkoły żadnych przedmiotów ani zabawek,  



b. regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

c. podkreślać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

d. zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających   z Wytycznych 

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. W placówce zostało wyznaczone  pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę            

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jest ono wyposażone w środki ochrony             

i płyn dezynfekujący. 

4. 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 (np. nieangażowanie               

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

pracownicy/obsługa placówki 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. 

6. 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. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły 

powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania 

przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

9. Zaleca się ustalenie 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.). 

10. 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. 

11. Zaleca się bieżące śledzenie 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. 

12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, abyodbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

PROCEDURA DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW  

1. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z busaszkolnego uczniowie zachowują bezpieczny odstęp      

1,5 m.  

2. Przywóz oraz odwóz uczniów odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie 

publicznym. 

3. Po zajęciach szkolnych uczniowie opuszczają budynek szkoły zachowując odpowiedni 

odstęp od siebie i przemieszczają się do busa pod opieką konwojenta. 

4. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas jazdy busem szkolnym. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IPLACÓWEK  

 

Każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Sieteszy ma obowiązek: 

1. Monitorowania i dopilnowania, aby każda osoba wchodząca do placówki 

dezynfekowała dłonie przy wejściu oraz zakrywała usta i nos. 

2. Zgłaszania bezpośrednio dyrektorowi szkoły wszelkich możliwych zagrożeń dla życia     

i zdrowia, w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / 

upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem 

szczególnych zasad ochrony danych osobowych. 

Pracownik obsługi/sprzątający 

1. Jest zobowiązany do wykonania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez 

dyrektora placówki. 

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


2. W przypadku  wystąpienia niepokojących objawów  powinien pozostać w domu                                

i skorzystać z teleporady medycznej. 

3. Do jego obowiązków należą codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, bieżąca dezynfekcja powierzchni 

dotykowych:  klamek,  włączników światła,  uchwytów,  poręczy  krzeseł, powierzchni 

płaskich, w tym podłóg, blatów w sali, korytarzu, blatów stołów i krzeseł po każdym 

spożyciu posiłku,  toalet. 

5. Wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy będą dezynfekowane na koniec dnia 

po skończonych zajęciach.  

6. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

7. Pracownik ma obowiązek przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni płaskich 2 razy 

dziennie. Dezynfekcje powierzchni odnotowuje w rejestrze dezynfekcji. 

 

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń 

1. Należy umyć ręce i założyć rękawiczki ochronne. Następnie przygotować wiadro                

z wodą i środkiem myjąco – dezynfekującym . 

2. Usunąć w poszczególnych  pomieszczeniach śmieci z kubłów,  pojemniki po 

opróżnieniu umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego, a następnie wypłukać             

i wysuszyć.  

3. Na zmywalne części ścian, drzwi, blatów stolików, umywalek, muszli klozetowych, 

pisuarów należy nanieść środek myjąco-dezynfekujący i dokładnie wyszorować 

szczotkami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu, a następnie spłukać myte 

powierzchnie zimną wodą.  

4. Mop, szczotki i ścierki używane w pomieszczeniach sanitarnych należy po użyciu 

umyć, wypłukać, zdezynfekować i wysuszyć przez odwieszenie w wyznaczone miejsce. 

5. Ściągnąć rękawiczki i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przygotowanego.  

6. Po umyciu i dezynfekcji wywietrzyć sale.  

Instrukcja mycia i dezynfekcji sprzętu i pomocy dydaktycznych 

1. Należy umyć ręce i założyć rękawiczki ochronne.Do wiadra nalewamy ciepłą wodę                     

ze środkiem antybakteryjnym.  

2. Umyte zabawki i sprzęt pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie  dezynfekujemy 

płynem do tego przeznaczonym.  

3. Szmatki myjemy, płuczemy, dezynfekujemy i odwieszamy w wyznaczone miejsce.  

4. Wietrzymy pomieszczenie. 



5. Zdejmujemy i wyrzucamy rękawiczki wraz z ręcznikiem papierowym do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego. 

6. Myjemy ręce, wycieramy ręcznikiem papierowym i dezynfekujemy. 

Instrukcja mycia i dezynfekcji toalet 

1. Zakładamy rękawiczki. 

2. Przecieramy muszlę klozetową i deskę szmatką zamoczoną w gorącej wodzie                                  

z mydłem antybakteryjnym. 

3. Wycieramy ręcznikiem papierowym do sucha. 

4. Spryskujemy środkiem dezynfekującym do tego przeznaczonym i pozostawiamy do 

wyschnięcia.  

5. Szmatkę myjemy, płuczemy, dezynfekujemy i odwieszamy do wyschnięcia, w miejscu 

do tego przeznaczonym.  

6. Zdejmujemy rękawiczki i wyrzucamy do kosza specjalnie do tego przygotowanego.  

7. Myjemy ręce, wycieramy ręcznikiem papierowym i dezynfekujemy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapoznałam/łem się 

 

Sietesz, 01.09.2021 r. 

 

Oświadczenie  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z „Procedurą organizacji 

zajęć i bezpiecznego funkcjonowania  w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi 

Królowej w Sieteszydla uczniów   klas I  – VIII wraz z wytycznymi   w sytuacji 

funkcjonującego stanu epidemicznego  związanego z COVID-19”   obowiązujące 

od 1 września 2021 r. 

 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                   Podpis pracownika                                                                                 

 


