
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 

obowiązujące na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu 

Zgodny z wytycznymi  MEN, MZ i GIS Gminy Miasta Wrocław, Kuratorium Oświaty 

 dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 
Organizacja zajęć w szkole i placówce: 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

 Do szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 

 Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. W szkole 

maseczki są obowiązkowe. 

 Maseczkę można zdjąć jedynie podczas lekcji po zajęciu miejsca. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 Osoby obce wchodzące do szkoły w sprawach służbowych mają obowiązek noszenia 

maseczki i  poruszają się jedynie w obrębie holu przy portierni i sekretariacie szkoły 

 Do szkoły nie mogą wchodzić osoby będące w izolacji lub na kwarantannie. 

 Opiekunowie, rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. Jedynie 

rodzice uczniów klas pierwszych, w pierwszym tygodniu nauki dziecka mogą wejść do  

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

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

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  



 Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

świetlicy 

 Kontakt z rodzicami uczniow odbywa się głównie za pomocą dziennika librus. Zebrania 

z rodzicami na początku i końcu semestru, które odbędą się w formie zdalnej. 

 Przy wejściu ucznia do szkoły oraz w trakcie pobytu ucznia w szkole, może być mierzona 

w sposób bezdotykowy temperatura ciała (szczególnie w przypadkach wystąpienia 

objawów wskazujących na możliwość zachorowania na Covid-19)  

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia w wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

 Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły 

i skonsultować jego stan zdrowia z lekarzem 

 O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni 

niezwłocznie informują dyrektora szkoły podstawowej lub innego uprawnionego 

pracownika szkoły 

 Zgłoszenie, o  którym mowa powyżej powinno mieć formę rozmowy telefonicznej, 

a następnie odnotowane jest w stosownym miejscu przez pracownika szkoły 

 Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu: 

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle 

mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora, który do czasu ustalenia stanu zdrowia 

odsuwa pracownika od pracy i zaleca mu konsultację lekarską; o wynikach badania, 

przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.  

 W miarę możliwości organizacja pracy i jej koordynacja będzie odbywała się w sposób, 

który 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 śniadaniowych, wyjścia uczniów na przerwach na tereny przyszkolne.) 



 W szkole 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.  

 Na bloku sportowym zajęcia będą przeprowadzane zgodnie z procedurami 

obowiązującymi na terenie bloku sportowego  

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz 

podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

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

dezynfekować, będą usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp.  

 podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 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 powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Nie będzie możliwości korzystania  

z podręczników szkolnych. 

 Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Uczeń przynosi do szkoły własne napoje i śniadania. Nie  dzieli się nimi z innymi. 

 Na zajęciach praktycznych (np. technika, zajęcia z gotowania), artystycznych (muzyka, 

plastyka) obowiązują procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla poszczególnych 

zajęć  

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Będą wietrzone sale, części wspólne 

(korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

 Nauczyciele w klasach I-III zorganizują przerwy zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (nie rzadziej niż co 45 min., w miarę 

możliwości na terenach przyszkolnych) Sale będą wietrzone w czasie przerw i w miarę 

możliwości w czasie lekcji. 



 Zajęcia będą planowane z maksymalnym uwzględnieniem zajęć na świeżym powietrzu  

(wf, lekcje przyrody, biologii, lekcje wychowawcze, wybrane lekcje z geografii, edukacji 

wczesnoszkolnej, języka angielskiego, języka niemieckiego) 

 W szatniach uczniowie zobowiązani są do higienicznych zachowań. Szatnie są 

dezynfekowane po każdym dniu przez personel sprzątający szatnie. W celu ograniczenia 

ilości uczniów w jednym miejscu, uczniowie rożnych klas przychodzą do szkoły w różnych 

godzinach zgodnie z planem lekcji. 

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

dydaktycznych zgodnie ze świetlicowymi procedurami zachowania bezpieczeństwa 

w czasie pandemii Covid 19. Uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

Pomieszczenia świetlicowe  należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci  świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole są takie same, jak zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych i odbywają się zgodnie z zasadami zachowania 

higieny w okresie pandemii.  

 Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 

godz. 14. W bibliotece obowiązuje przestrzeganie procedur  bezpieczeństwa w okresie 

pandemii w czasie przebywania w bibliotece  szkolnej   

 W szkole obowiązują zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godziny jego pracy zgodnie z wymaganiami  określonymi w przepisach prawa oraz 

aktualnymi wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 Ze względu na zapewnienie szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rodzice 

przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu ( numer telefonu, adres 

e- mail) 

 Po zakończeniu lekcji uczniowie niezwłocznie udają się do domów, za wyjątkiem dzieci 

zapisanych do świetlicy. 



 W przypadku pojawienia się zachorowania na COVID – 19 Dyrektor Szkoły może zawiesić 

częściowo ( nauczanie hybrydowe) lub całkowicie zajęcia stacjonarne po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego 

 Jeżeli nauczyciel zauważy objawy wskazujące na zachorowanie ucznia na COVID – 19  

- powiadamia telefonicznie Dyrektora lub  Wicedyrektorów szkoły 

- pielęgniarka szkolna lub inna wskazana osoba, dokonuje pomiaru temperatury 

dziecka 

- odizolowuje ucznia 

- Wicedyrektor lub inna osoba przez niego wyznaczona zawiadamia rodziców 

dziecka 

- rodzic jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko  

- w przypadku ignorowania przez rodziców wezwania Dyrektor Szkoły powiadamia 

Policję lub Sąd Rodzinny) 

 Prawidłowa temperatura to 36,6 – 37 stopni. Stan podgorączkowy to temperatura 

wyższa od prawidłowej, ale nie wyższa niż 37,5 stopnia 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

 Przy wejściu głównym oraz na tablicach przy sekretariacie szkoły i pokoju nauczycielskim 

znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 Termometry są dostępne w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły 

i u wicedyrektorów szkoły 

 Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz poruszania się tylko i wyłącznie 

w tzw. obowiązujących strefach przebywania.  

 W szkole prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  itp. 



 Dezynfekowane po zajęciach sale podlegają wietrzeniu celem usunięcia  oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

 Pracownicy porządkowi dbają  o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Maski  i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników 

 Odpady pochodzące od osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem są pakowane do 

specjalnego pojemnika i utylizowane 

 

Stołówka 

 

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 obowiązują  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników: 

 Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 

a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

 Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 

w czasie epidemii.  

 Posiłki są wydawane  zmianowo, w miarę możliwości przy stolikach powinni siedzieć 

uczniowie tej samej klasy 

 Blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie są na bieżąco dezynfekowane.  

Spożywanie śniadań przez dzieci w salach lekcyjnych przeprowadza się  zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

Za higieniczne wydawanie posiłków zgodne z przepisami i wytycznymi MEN, MZ i GIS 

odpowiada firma cateringowa 

 

Rozwiązania organizacyjne, mające na celu zmniejszenie możliwości zarażenia  



Covid – 19 

 

 Różny czas rozpoczynania zajęć przez poszczególne klasy, zgodnie z planem lekcji 

 Przerwy śniadaniowe w różnych godzinach zgodnie z harmonogramem (klasy VII, VIII 

na przerwie po 2 lekcji, VI  po 3 lekcji, IV,V po 4 lekcji) 

 Przerwy na świeżym powietrzu (w miarę możliwość) 

 Dezynfekcja sprzętu sportowego po każdej lekcji 

 Dezynfekcja blatów o oparć krzeseł po każdej lekcji 

 Obowiązek noszenia maseczek na terenie szkoły (oprócz zajęć lekcyjnych) 


