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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2021 

Dyrektora Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

w Nowym Sączu 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów szkoły podstawowej 

 przed koronawirusem 

  w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu 
 

1. Informacje ogólne: 

1) celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami potencjalnie 

chorymi oraz postępowania w szkole  w taki sposób, aby zdrowi uczniowie nie byli 

narażani na niebezpieczeństwo zarażenia się od ucznia chorego, lub ustalenie działań, 

które zminimalizują to ryzyko; 

2) niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są 

kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami; 

3) procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły,  uczniów a także ich rodziców; 

4) ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, 

b) nauczycielach  i   pracownikach -  należy     przez     to     rozumieć  nauczycieli 

i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Sączu, 

c) dyrektorze     szkoły –   należy   przez  to   rozumieć    Dyrektora  Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Sączu, 
d) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę  Podstawową  nr   1    im.  Adama 

Mickiewicza w Nowym   Sączu   w     Zespole    Szkolno-Przedszkolnym   nr 4 

w Nowym Sączu; 

e) rodzicach - należy   przez  to   rozumieć     rodziców,    prawnych      opiekunów 

i rodziców zastępczych. 

 

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

1) przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych; 

2) umieszcza się dozowniki z  płynem odkażającym przed wejściem do budynku 

szkoły oraz informację o sposobie jego użycia; 

3)  przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego; 

4) wszystkim  wchodzącym  do  budynku  szkoły  należy umożliwić skorzystanie 

z płynu do dezynfekcji rąk; 
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5) należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, 

rękawiczki     jednorazowe    lub    dezynfekcja    rąk,  osoby   tylko     zdrowe) 

i w wyznaczonych obszarach; 

6) należy dopilnować, 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; 

7) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów klas:  I a, I b, II a, II b i IV a 

do/ze szkoły oraz uczniowie tych klas wchodzący/wychodzący ze szkoły 

korzystają z wejścia od podwórka od strony bramki; 

8) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów klas: III a, IV b, V a i VIII a 

do/ze szkoły  oraz uczniowie tych klas wchodzący/wychodzący ze szkoły 

korzystają z wejścia od podwórka na wprost bramy wjazdowej; 

9) rodzice  przyprowadzają/odbierają dzieci na korytarzu przed wejściem do sali; 

10) uczniowie klas: IV-VIII czekają na lekcje na korytarzu przed swoją salą 

lekcyjną;  

11) do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na 

niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej; 

12) w szkole znajduje się co najmniej 1 termometr bezdotykowy, który jest  

dezynfekowany po użyciu w danej grupie; 

13) należy uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała ucznia jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych; 

14) w miarę możliwości rekomenduje się 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    (np. 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; 

15) 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; 

16) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz uczniom, aby 

nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób; 

17) nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m; 

18) należy wyznaczyć i przygotować (m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony 

i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych. 
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3. Zasady obowiązujące rodziców: 

1) 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;  

2) w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają     

aktualnych  przepisów   prawa     dotyczących      zachowania w przestrzeni 

publicznej; 

3) rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców min. 1,5 m; 

4) rodzice  uczniów  wchodzący   do  budynku  szkoły są zobowiązani do 

rygorystycznego przestrzegania  wszelkich   środków  ostrożności   (stosować 

środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do szkoły lub użyć rękawiczek 

jednorazowych); 

5) nie zaleca się stosowania płynów dezynfekujących przez dzieci z uwagi na 

potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić; 

6) rodzice  mogą  wchodzić  z   dziećmi  tylko do przestrzeni wspólnej szkoły 

(dolny i górny korytarz)  z    zachowaniem   zasady – jeden rodzic z dzieckiem  

w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 

7) należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

w formie telefonicznej, smsowej, mailowej oraz za pomocą komunikatorów 

internetowych; wychowawca ma obowiązek umieścić w dzienniku 

elektronicznym dane kontaktowe do rodziców; 

8) 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. 

 

4. Zasady organizacji zajęć: 

1) sale lekcyjne: 

a) w miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej 

i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie 

prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach, 

b) z sali, w  której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

c) należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole, uwzględniających odpowiednio zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych, 

d) w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, 

rekomenduje się: 

-zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, 

co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami 

uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 

powierzchni stolika, 
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-pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 

nauczyciela, 

-przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

-w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela 

pomiędzy ławkami uczniów, 

-w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę, 

e) rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad 

obowiązujących w przestrzeni publicznej; 

f) należy  unikać  wyjść   grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego, 

g) należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny 

przerw lub zajęć na podwórku szkolnym), 

h) maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania 

dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie 

jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć; 

2) sala gimnastyczna i podwórko szkolne: 

a) zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka szkolnego oraz pobytu na 

świeżym  powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup 

i dystansu pomiędzy nimi, 

b) sprzęt na podwórku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem, 
c) należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami, 

d) w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów; po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane; 

e) podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w  których  nie  można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń 

i gier kontaktowych; 

f) należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu; 

3) zasady higieny w trakcie zajęć: 

a) uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce; uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, 

b) uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami - w takich 

przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, 
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c) wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą  

z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

d) zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc,  

w których mogą myć ręce mydłem i wodą, 

e) należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć, 

f) nauczyciel    w   klasach   I-III   organizuje   przerwy   dla     swojej grupy, 

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min; 

grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela; 

4) świetlica szkolna: 

a) szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, 

b) z świetlicy szkolnej, w  której przebywa grupa, należy  usunąć  przedmioty 

i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

c) zajęcia  świetlicowe   odbywają  się  w świetlicy szkolnej, w miarę 

możliwości w grupach uczniów z danej klasy, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych, 

d) do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, 

dotyczące   zachowania  bezpieczeństwa   w   czasie  epidemii;   zaleca się 

w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 

dezynfekcję rąk, 

e) świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 

przeprowadzeniu  prac   porządkowych – czyszczenie  przy   użyciu  wody 

z detergentem lub dezynfekcji, 

f) wszystkie aktywności, działania, czynności na powyższych zajęciach muszą 

być podporządkowane zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa 

epidemicznego. 

 

5. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1)  osobą       odpowiedzialną   za    koordynowanie   bezpiecznego   przebywania 

w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest 

nauczyciel bibliotekarz; 

2) nauczycielowi biblioteki zapewnia się środki do dezynfekcji (płyny 

dezynfekcyjne, mydło); 

3) zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach; 

4) odizolowane  egzemplarze    należy       oznaczyć           datą      zwrotu i wyłączyć 

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do 

użytkowania; 

5) po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki; 

6) egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi; nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 
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na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające; nie należy 

naświetlać książek lampami UV; 

7) w bibliotece może przebywać dwóch czytelników; informację o tym należy 

zamieścić przed wejściem do biblioteki, przy czym wymagany dystans 

społeczny wynosi min. 1,5 m; 

8) wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników; 

zbiory wybiera i podaje czytelnikom wyłącznie nauczyciel bibliotekarz; 

9) zamówienia można też składać drogą e-mailową lub z wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego. 

 

6. Zasady dotyczące organizacji żywienia: 

1) korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii; 

2) rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - 

spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy; przy zmianowym 

wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie; 

3) w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się 

spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku; 

4) zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę; 

5)  w stołówce nie zaleca się samoobsługi; dania i produkty powinny być 

podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki; 

6) wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać;  jeżeli szkoła nie posiada 

zmywarki, wielorazowe   naczynia i sztućce     należy umyć  w gorącej wodzie 

z dodatkiem detergentu i wyparzyć; 

7) jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone 

w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem 

talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania 

posiłków może  być   kontynuowany,  pod   warunkiem,   że   naczynia i sztućce 

wielorazowego  użytku  stosowane   w    danej   szkole   będą    myte   zgodnie 

z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

7. Zasady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  i powierzchni: 

1) przy wejściu do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informacje o sposobie jego użycia oraz 

obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby wchodzące do szkoły; 

2) należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 

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

przekraczały obowiązujących stref przebywania; 
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3) należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety; 

4) codzienne prace porządkowe będą poddane monitoringowi, 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; 

5) przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji; 

6) wszyscy    pracownicy      szkoły  w    razie  konieczności  będą     zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na 

usta i nos; 

7) w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

instrukcje; 

8) należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet; 

9) jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania; 

10) odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie, jak: środki zapobiegawcze 

(maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, 

w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady 

zmieszane; 

11) jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich 

użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną 

sytuację epidemiologiczną;  

12) dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do 

picia, rekomenduje się  korzystanie  przez  uczniów z bezdotykowych źródełek 

i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna; 

13) jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać 

go  do     przeprowadzenia    dezynfekcji   pomieszczeń,  użytych   przyrządów 

i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

8. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: 

1) 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 dziecka ze skoły (rekomendowany własny środek transportu); 
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2) w przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem  lub innych objawów 

zagrażających życiu ucznia, opiekun ucznia wzywa pogotowie; 

3) w sytuacji, gdy uczeń został zabrany przez służby ratownicze przed przyjazdem 

rodzica, opiekun informuje rodzica o miejscu, do którego zostało zabrane 

dziecko; 

4) w przypadku powzięcia informacji, że u pracownika lub ucznia potwierdzono 

zakażenie COVID-19, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor 

szkoły powinien  skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną; 

5) należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych 

z zaistniałym przypadkiem; 

6) zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania zgodnie z obowiązującymi procedurami, a także 

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

 

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. 


