
 

 

                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2020/2021 

                    Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 

                    im. Księcia Jana Dobrego w Opolu z dnia 01.09.2021 r.  

 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu  

w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji stacjonarnych zajęć edukacyjnych  
w klasach 1-8 od 1 września 2021 przygotowane na podstawie:  

1.  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.);  

2. ROZPORZĄDZENIE MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                    
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)  

3. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                        
i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) 

4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia  
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1519) 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z 2.08.2021 r. 

 

 

I. Organizacja pracy szkoły             

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie i przechodzonej kwarantannie, 

dotyczy to również pracowników.  
3. Dopuszcza się sprawdzanie  temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu 

dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów.  
4. Uczniowie podczas przerw noszą maseczki ochronne w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, toalety, schody). 

5. Nauczyciele i pracownicy szkoły noszą w szkole maseczki ochronne w  przestrzeniach wspólnych, mogą je 
również nosić w innych miejscach wedle potrzeb. 

6. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów, w sposób umożliwiający 
zachowanie  dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych 
(korytarz, toalety, schody), poprzez ograniczenie gromadzenia się uczniów wynikające ze specyfiki szkoły 
(liczebność uczniów, rozkład architektoniczny). 

7. W przypadku gdy uczeń przyjdzie do szkoły wcześniej, udaje się on obowiązkowo do świetlicy lub  do biblioteki 

szkolnej i tam pozostaje do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.  Uczniowie po zajęciach dydaktycznych udają 
się do świetlicy, idą na zajęcia pozalekcyjne  lub do domu. 

8. Rodzice/opiekunowie, proszeni są o pozostawienie swojego dziecka w domu przed lekcjami i po lekcjach, jeśli mogą 
zapewnić mu opiekę. 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje od  godz. 6.30 do 

17.00, godziny zajęć  wynikają z możliwości organizacyjnych szkoły. 
10. W miarę możliwości ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 
11. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klasy pierwszej mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek, 

wejście szkoły), zachowując zasady: są zdrowi, 1 opiekun z dzieckiem, dystans od kolejnej osoby 1,5 m, zastosowane 

środki ochronne (obowiązkowo osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk), natomiast uczniowie klas II-VIII wchodzą                      
do szkoły samodzielnie. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych po wejściu do szkoły będą odbierani 
przez pracownika szkoły i zaprowadzani na zajęcia edukacyjne. 

12. Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają szkołę samodzielnie, a jeśli rodzic odbiera dziecko ze świetlicy, 

informuje dyżurującego pracownika szkoły/świetlicę poprzez videodomofon i oczekuje na nie przy wejściu do 
budynku szkoły. Czas oczekiwania na dziecko może wynosić do 15 minut, może być sprawdzana tożsamość rodzica 
przy odbiorze dziecka. 



 

 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach lekcyjnych. Zaleca się 
prowadzenie zajęć świetlicy na świeżym powietrzu. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych szkoła 
wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

14. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego ustalone dla zajęć lekcyjnych obowiązują również na zajęciach 
pozalekcyjnych. 

15. Klasa, grupa przebywa w miarę możliwości w stałej sali. Zajęcia edukacyjne realizowane są według planu lekcji dla 
danej klasy. Zaleca się prowadzenie wszystkich zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu. Nauczyciel powinien 
organizować zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.  

16. Zaleca się szczególnie prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. W sali gimnastycznej 

należy  ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy 
oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 
w ciągu dnia.  

17. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej ujęte w wewnętrznym regulaminie uwzględniają konieczny okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

18. Nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 
45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów  i przeprowadza wietrzenie sali.  

19. Uczniowie korzystają z boiska, placu zabaw, terenów zielonych rotacyjnie, w jednym czasie  mogą z tych obiektów 
korzystać różne grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

20. Uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.  
21. Jeśli uczeń ma taką potrzebę to stosuje osłonę nosa i ust. 

22. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym specjalistycznych, za 
zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.  

23. Za zachowanie reżimu sanitarnego w czasie zajęć wychowania fizycznego odpowiedzialny jest nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 

24. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny  między sobą min. 1,5 m.  

25. Przebywanie osób trzecich (interesanci) w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, w razie konieczności 
należy  zachować środki ostrożności: obowiązkowo osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.    W szkole  mogą przebywać 
tylko osoby zdrowe. 

26. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest 
zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej 
komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się komunikację ze szkołą poprzez telefony bądź z wykorzystaniem 
komunikacji na odległość   (e-dziennik). 

27. W szkole wyznacza się miejsce izolacji dla uczniów przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m 
odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów. Rodzic  ma 
obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący 
pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. 

28. We współpracy z pielęgniarką szkolną, ustalone i upowszechnione będą zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa, aktualnych 
wytycznych m.in. MZ i NFZ oraz zostaną upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów.  

29. We współpracy z ajentem stołówki szkolnej, ustalone i upowszechnione będą zasady korzystania ze stołówki oraz 
godziny wydawania posiłków, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa, aktualnych wytycznych 

m.in. MZ, NFZ oraz zostaną upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów. 
30. Nauczyciele zobowiązują się do akceptacji  i do przestrzegania niniejszej procedury. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja  

1. Osoby wchodzące do szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce. 
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po  skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.  
3. Sprzęt i przedmioty w salach, na boisku, placu zabaw wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone      

z użyciem detergentu lub dezynfekowane. 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, 
w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 



 

 

5. Przed każda lekcją, szczególnie informatyki uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed rozpoczęciem pracy     
z komputerami. Po zakończonej lekcji dostosowują stanowisko pracy do właściwego stanu pod względem czystości 
i higieny mając na uwadze innych uczniów. 

6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki  żadnych przedmiotów ani zabawek,  z wyjątkiem uczniów ze 

specjalnym 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.  

7. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników 
klawiatury np. domofonów.  

8. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadza 
się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie 

pomieszczenia. Podczas dokonywania dezynfekcji grupa dzieci pod opieką nauczyciela przebywa na dworze.  

9. Nauczyciel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zgłaszają potrzebę zaopatrzenia w indywidualne 

środki ochrony osobistej:  osłona na usta i nos, jednorazowe rękawiczki. 
10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

11. Przy wejściu głównym umieszczone są 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. 

12. Toalety dezynfekuje się na bieżąco. Osoby wykonujące dezynfekcję odnotowują godzinę czynności. 
13. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji 

pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia. 
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u pracownika   

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, są 
świadomi zagrożeń epidemicznych, w miarę możliwości stosuje się wobec nich rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (nieangażowanie  w dyżury podczas przerw). 

3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe 

zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych 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. 

5. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji GIS i MZ  oraz obowiązujących przepisów prawa. 
6. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno 

- epidemiologicznej. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 
Bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych 
działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. Ustala się miejsce, 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.).  

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do zaleceń państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę 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. 



 

 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 
IV. Rodzice, opiekunowie prawni 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przebywania dziecka  w szkole, świetlicy. 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez szkołę 
przestrzeni (przed wejściem do budynku szkoły), wyjątek klasy pierwsze jak wyżej. 

3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników szkoły. 
W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury 
termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 38°. 

4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani   do  nieprzyprowadzania dziecka do 

placówki.  
5. Rodzice zapoznają się, akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej procedury. Po zapoznaniu się              

z procedurą rodzice informują wychowawcę klasy poprzez e-dziennik lub TEAMS o przyjęciu do wiadomości treści 
ww. procedury 

V. Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania niniejszej procedury oraz 
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół o placówek od 1 września 2021 r., z dnia                  

2 sierpnia 2021 r na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.  

2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych  i osobowych 

istniejących w PSP nr 20 w Opolu. 

3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie 
naszego kraju.  

4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły 
komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  i przez e - dziennik.  

5. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. 

 


