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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  

I PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, 

RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W CZASIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ  

w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby  

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi 

 

I. 

Zasady przyprowadzania i odbierania oraz bezpiecznego pobytu uczniów  

podczas zajęć  w czasie stanu epidemicznego 

 

Do przestrzegania zobowiązani są : wszyscy pracownicy, dyrektor oraz rodzice.   

1. Uczniowie przyprowadzani są i odbierani z placówki przez zdrowe osoby dorosłe 

(rodziców, wskazanych opiekunów), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z 1 uczniem 

jednocześnie. 

2. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły. 

3. Wyznaczeni nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w grupach, których liczba nie 

przekracza maksymalnie 12 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy  

i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 dziecko i każdego 

opiekuna.  

4. W pierwszej kolejności z zajęć powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19.  

5. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta  

i nos.  

6. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na 

kwarantannie.  

7. Rodzic/opiekun  jest zobowiązany do przyprowadzenia zdrowego dziecka  

do placówki. 

8. Nauczyciel/pracownik szkoły dokonuje weryfikacji temperatury ciała za pomocą 

dostępnego w placówce termometru, jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.  

9. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, 

a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.  

10. Rodzic jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie  

z nim kontakt w nagłych przypadkach.  

11. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje 

lekarskie.  

12. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej: maseczka lub 

przyłbica oraz rękawiczki, dodatkowo fartuch ochronny.  

13. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej: 

rękawiczki, maseczki / przyłbice.  

14. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko  

minimum 2 m. 

15. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek,  

a niezbędne przybory szkolne są dezynfekowane.  

16. Dziecko jest odbierane z głównego wejścia do placówki przez nauczyciela 

opiekującego się jego grupą lub innego uprawnionego nauczyciela.  
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17. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji,  

z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko 

(zgodnie z umieszczoną instrukcją).  

18. W szkole nie funkcjonuje stołówka szkolna. Wszystkie posiłki i napoje na czas pobytu 

dziecka w placówce zapewnia rodzic. 

19. Szatnie nie są udostępniane uczniom, wszystkie niezbędne dziecku rzeczy (okrycie 

wierzchnie, przybory, drugie śniadanie itp.) uczeń zabiera do sali i przechowuje  

w wyznaczonym miejscu. 

20. Po odebraniu dziecka przez nauczyciela, dziecko przebiera się i pod nadzorem 

nauczyciela dezynfekuje ręce.  

21. Dziecko jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa 

i ust, którą zdejmuje po zajęciu miejsca w sali. 

22. Dziecko w czasie pobytu w szkole objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub 

upoważnionego pracownika.   

23. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.  

24. Dzieci mogą przebywać w szkole od godziny 8:00 do godziny 16.00. 

25. Dzieci używają w placówce tylko takich przedmiotów i przyborów, które są możliwe 

do dezynfekcji, nie wymieniają się przyborami. 

26. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie wymieniały się miedzy sobą przyniesionymi 

przedmiotami i przyborami, a jeżeli to zrobią poddają je dezynfekcji.  

27. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę , w czasie 

przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.  

28. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje i dezynfekuje ręce 

zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.  

29. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.  

30. Plac zabaw nie jest udostępniany dla uczniów przebywających w placówce.  

31. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun, powinni oni zachować 

od siebie dystans społeczny min 2 m.  

32. Dla nauczycieli w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli 

dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, pomieszczenie to traktowane jest 

również jako izolatka, jeżeli dziecko lub nauczyciel ma podejrzenia zarażenia (wysoka 

temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona 

twarz).  

33. Termometr bezdotykowy dezynfekowany jest po każdym użyciu.  

34. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciela lub dziecka, dana osoba musi być 

natychmiast odizolowana oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor 

placówki.  

35. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół 

ratownictwa medycznego.  

36. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom, jak prawidłowo myć ręce 

i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.  

37. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren 

placówki.  

38. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.  

39. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni 

zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego,  

że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań,  aby uczęszczało do szkoły. 
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II. 

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń szkoły 

1. Szkoła pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu 

epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  

2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się 

środki dedykowane do zwalczania COVID-19. 

3. Zarządzający placówką zapewnieni stały dostęp do środków myjących                                     

i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej. 

4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk 

oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .  

5. W szkole stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  

stolików i krzeseł w salach,  klawiatury, włączników, toalet.  

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy i toalet. 

7. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić wyłącznie do  

specjalnie  przygotowanego, oznaczonego pojemnika, wyłożonego workiem foliowym 

znajdującego się na parterze szkoły. 

8. Personel szkoły będzie na koniec pracy szkoły w każdym dniu, z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, usuwał worek ze zużytymi środkami ochrony osobistej  

i dezynfekował pojemnik. 
 
 

III.                                                                                                                          

Zasady przebywania osób trzecich w placówce 
 

1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby 

uprawnione, wchodzące do szkoły, powinny być zaopatrzone w indywidualne środki 

ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki). 

2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy (teatrzyki, 

festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.  

3. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy materiałów niezbędnych do 

funkcjonowania placówki odbywać się będą przy drzwiach przeznaczonych do 

przyjmowania, przy zachowaniu co najmniej 24-godzinnej kwarantanny. 

4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia 

przesyłki pracownik szkoły, zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki,  umożliwia 

listonoszowi włożenie poczty do skrzynki przeznaczonej do kwarantanny. Dokumenty 

dostarczone do placówki podlegają co najmniej  24 godzinnej kwarantannie.  

5. Dyrektor/osoba wyznaczona lub nauczyciel prowadzący konsultacje przyjmuje 

interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki 

wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach. 

6. Konsultacje z uczniami prowadzone są w przeznaczonych i przygotowanych do tego 

pomieszczeniach zgodnie z reżimem sanitarnym. 

7. Uczeń po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem udaje się bezpośrednio do 

wyznaczonej sali. 

8. Po zakończeniu konsultacji pracownicy szkoły wykonują dezynfekcję pomieszczenia 

oraz blatów ławek i krzeseł. 
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IV. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 
 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia 

Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika lub dziecka  należy 

odizolować pracownika lub dziecko w wydzielonym pomieszczeniu szkoły. 

2.  Szkoła zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                    

3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną                                             

i postępuje zgodnie ze wskazaniami. 

4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od 

stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. 
 

V. 

Procedura zgłaszania, rekrutowania i przyjmowania uczniów klas I - III szkoły 

podstawowej na zajęcia  opiekuńczo- wychowawcze z elementami dydaktycznymi 

1. Od dnia 25 maja 2020r. przywraca się funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas  

I – III szkoły podstawowej. 

2. Każdy rodzic w celu zapewnienia udziału swojego dziecka w w/w zajęciach  

zobowiązany jest do zdeklarowania takiej potrzeby.  

3. Deklaracje  w formie papierowej należy złożyć najpóźniej w dniu 25 maja 2020 r. 

4. Druk deklaracji zostanie przesłany przez wychowawcę poprzez e-dziennik oraz będzie 

dostępny na stronie internetowej naszej szkoły https://www.rumia.edu.pl/SP9/    

5. Deklarację, oświadczenia i zgody należy złożyć osobiście w szkole, wrzucając do 

zamkniętej, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców” i zabezpieczonej 

skrzynki, znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły. 

6. Poprzez e-dziennik należy poinformować wychowawcę o deklaracji udziału dziecka  

w zajęciach, potwierdzić złożenie wniosku, poprzez krótką informacją na adres  

e-mail: zso-koronawirus@rumia.edu.pl   

7. Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Edukacji Narodowej. 

8. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych 

dzieci. 

9. Decyzje o przyjęciu dziecka do szkoły podejmie dyrektor szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym, uwzględniając wytyczne MEN w tym zakresie. 

10. O decyzji przyjęcia dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez 

wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.  

11. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą 

to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. 

12. W okresie od 25 maja do 07 czerwca decyzja rodzica o udziale dziecka w w/w 

zajęciach jest dobrowolna. 

13. W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne 

procedury bezpieczeństwa. 

14. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego umieszczone są na stronie 

internetowej szkoły oraz przy wejściu głównym do budynku szkoły.  

15. Wszyscy rodzice zobowiązani są do przestrzegania procedur szkolnych.  

16. Dzieci w okresie 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020 r. realizują proces dydaktyczny 

nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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