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Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mielcu 
od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia 

epidemicznego. 
 
 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 
rozprzestrzeniania się wirusa. 
 
I. Postanowienia ogólne  
 

1. Do szkoły może przychodzić tylko:  
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych, 
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2. Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci nie wchodzą na teren szkoły lub 
wchodzą tylko do wyznaczonej strefy. 

 
3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez 

objawów chorobowych. 
 

4. Ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły, a jeśli ich obecność 
jest niezbędna osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona 
nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachowania dystansu 1,5 m 
od innych osób. 
 

5. Osoby z zewnątrz niebędące uczniami lub pracownikami szkoły przed wejściem na teren 
szkoły zobowiązane są do podania celu wizyty, a w przypadku uzyskania zgody wejścia 
na teren szkoły do wypełnienia Karty Identyfikacyjnej. Zgoda wydawana jest po 
telefonicznym uzgodnieniu z sekretarzem lub dyrektorem szkoły. 

 
6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję górnych dróg oddechowych. 
 
II. Higiena i dezynfekcja 
 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 
standardów higienicznych.  

 
2. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy urządzeniach/pojemnikach do 
dezynfekcji. 

 
3. We wszystkich przestrzeniach ogólnodostępnych obowiązkowe jest noszenie ochrony 

nosa i ust. 
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4. Rodzice zaopatrują dzieci w indywidualne środki ochrony nosa i ust (maseczki, przyłbice) 
oraz dbają o właściwy stan higieniczny osłon nosa i ust wielorazowego użytku. 
 

5. Jednorazowe środki ochrony (maseczki rękawiczki) po ich użyciu należy wrzucać do 
przeznaczonych do tego celu pojemników umieszczonych przy wyjściu ze szkoły. 

 
6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas 

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

7. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wyposażone są w dozowniki  
z płynem do dezynfekcji rąk – uczniowie korzystają z nich pod nadzorem nauczyciela. 

 
8. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 
 

9. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry – pomiar temperatury ucznia 
dokonywana jest za zgodą rodzica. 

 
10. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza  

w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów  
i pomieszczeń. 

 
11. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  

w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach gdzie odbywają się zajęcia  
z uczniami, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, placu 
zabaw, powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
i krzeseł w salach, klawiatur i włączników.  

 
12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  
 

13. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

 
14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze i inne pomoce dydaktyczne) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
 

15. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 
 
III. Organizacja pracy szkoły 
 

1. Zajęcia lekcyjne danego oddziału odbywają się w tej mej sali z wyjątkiem zajęć  
z informatyki oraz wychowania fizycznego. 

 
2. W przypadku zajęć w pracowniach komputerowych i na hali sportowej dokonywana jest 

niezbędna dezynfekcja po każdej z grup. 
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3. W klasach I-III dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
jednak nie krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas 
trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy organizuje nauczyciel 
adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.  

 
4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia oraz części wspólne należy wietrzyć co 

najmniej raz na godzinę, jeżeli pozwala na to warunki atmosferyczne. Możliwa jest 
sterylizacja korytarzy i pomieszczeń z zastosowaniem urządzeń do tego przeznaczonych. 
 

5. Uczniowie klas I – III przydzielone mają indywidualne szafki. 
 

6. Uczniowie klas IV, VI i VII mają przydzielone miejsca w szatni zgodnie z podziałem na 
grupy – do 14 uczniów w jednym boksie szatni. 

 
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, – jeżeli uczeń ma 
przydzieloną indywidualną szafkę.  

 
8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.  

 
9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

 
10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli zajdzie taka 

konieczność w salach dydaktycznych. 
 

11. Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 
12. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach określonych w jej regulaminie 

z uwzględnieniem dwudniowego okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
wypożyczanych w bibliotece.  

 
13. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez 

dyrektora szkoły w porozumieniu z pielęgniarką szkolną. 
 
IV. Zasady bezpiecznego wydawania posiłków 

1. Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej 
kuchni prowadzonej przez ajenta. 
 

2. Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo 
wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy 
stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania 
środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego 
utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy. 

3. Posiłki są wydawane z pomieszczenia wydawania posiłków na wózku gastronomicznym, 
a następnie są wydawane dzieciom w pomieszczeniu wyznaczonym do spożywania 
posiłków. 
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4. W zależności od liczby dzieci posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej zmianie 

dezynfekuje się blaty stolików i krzesła. 
 

5. Po spożyciu posiłku talerze i sztućce zebrane ze stolików zgromadzone na wózku 
gastronomicznym odstawiane są do zmywalni. 

 
6. Dezynfekcja wózka oraz talerzy, sztućców należy do pracowników kuchni. 

 
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.  
 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  
w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 
 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora 
szkoły. 

 
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała termometrem bezdotykowym: 

a) jeżeli pomiar wynosi 37,2 °C lub wyżej –należy powiadomić rodziców ucznia  
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania  
z teleporady medycznej,  

b) jeżeli pomiar wynosi poniżej 37,2°C, a dziecko ma inne objawy chorobowe –należy 
powiadomić rodziców ucznia, ustalić sposób odebrania ze szkoły i przypomnieć  
o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 
 

4. Rodzic, który zostaje poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 
niepokojących objawów jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

 
5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  
 
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 
 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 
niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 
kontaktu z innymi osobami),  

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 
kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,  

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy. 
 

2. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 
informuje dyrektora szkoły. 
 

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 
uzasadnionej potrzeby.  
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VII. Postanowienia końcowe  
 

1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 
 

2. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

 
3. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 

prowadzący oraz kuratora oświaty.  
 

4. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 
szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji 
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia. 

 
5. Osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie niniejszej procedury są: dyrektor szkoły, 

pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. 
 

6. Treść procedury zostaje umieszczona na szkolnej stronie internetowej i przesłana  
w formie elektronicznej do pracowników szkoły oraz rodziców na wskazane adresy 
mailowe. 


