
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące na terenie Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej w Częstochowie 

obowiązują od 1 września 2020 r. 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

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

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej.   

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą 
skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić 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). 

5. Uczniowie przed pierwszą lekcją oraz po zakończeniu zajęć zobowiązani są do osłony ust i nosa 
oraz przestrzegania zasad higieny.  

6. Uczniowie w czasie przebywania w częściach wspólnych (toalety, stołówka, szatnie) zobowiązani 
są do osłony ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny. Nie dotyczy sal lekcyjnych oraz 

korytarza bezpośrednio przy klasie. 

7. Zgodnie z wytycznymi WHO zalecane jest noszenie środków ochrony (np. przyłbic) przez czas 
przebywania w szkole.  

8. Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się po ostatniej lekcji z miejsca wyznaczonego do odbioru 
uczniów. 

9. Wcześniejszy odbiór dziecka ze szkoły może odbyć się tylko w czasie przerwy między lekcjami po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (rano nauczycielowi lub telefonicznie). Odbiór dziecka ze 

szkoły odbywa z miejsca wyznaczonego do odbioru uczniów. Dziecko do strefy wspólnej 

sprowadza nauczyciel lub wyznaczony pracownik szkoły. 

10. W przypadku oddziału przedszkolnego (zerówka) i okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą 

dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na 
terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę 
rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.  

11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

12. Do komunikowania się z rodzicami wykorzystuje się telefon, dziennik elektroniczny, e-mail. 



13. Rodzic zobowiązany jest odebrać telefon ze szkoły. W przypadku braku takiej możliwości powinien 

jak najszybciej skontaktować się ze szkołą. 

14. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  
i w wyznaczonych obszarach. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

16. W szkole wprowadza się 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 (różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz 

unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

17. 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. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować, są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

19. 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. 

20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest myta detergentami lub 
dezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

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

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

22. Nauczyciel w klasach 0-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

23. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz korzystanie przez uczniów z boiska 

szkolnego. 

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

25. Zabrania się przynoszenia ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27. W szkole wyłączone są ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej.  

 

§ 2 

Zajęcia opiekuńcze 

1. W szkole organizowany jest dyżur przed i po lekcjach.  

2. Chęć wcześniejszego przyprowadzenia lub odbioru dziecka należy zgłosić Wychowawcy. 

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.   

4. W czasie opieki uczniowie przebywają w wyznaczony do tego miejscu w grupach klasowych. 

 



§ 3  

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.  

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną 

odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem  
a użytkownikami. 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

4. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, 
włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, 
na którym leżały książki. 

6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 
półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

 

§ 4 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązani są do 

dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nos oraz nie 
przekraczania obowiązujących stref wspólnych. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu 

z toalety. 

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, 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, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy 

zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na 

stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-
pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-

cov-2/ 

 

§ 5  
Gastronomia 

1. W ramach żywienia szkoła organizuje obiad (danie głównie i kompot) oraz posiłek tzw. 

podwieczorek. Śniadanie dzieci przynoszą z domu w swoich pojemnikach śniadaniowych  
i spożywają je w czasie przerwy śniadaniowej. 

2. 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 należy 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


wprowadza się 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. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii - 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.  

4. Możliwe jest spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu  

i wyparzyć. 

6. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać 
 o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 
jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania  

i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

8. W przypadku gdyby posiłki dostarczane przez firmę cateringową byłyby 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. 

§ 6 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

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

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W szkole wyznaczone jest (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych. 

3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowany . 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej  
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

 



§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – 

załącznik nr 1 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Deklaracja rodziców 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 

2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko): 

o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązującej na terenie Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej  

w Częstochowie. 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia 

do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury 

ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka  

z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  

w czasie pobytu w placówce. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki  

i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 

oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie 

przejawia widocznych oznak choroby. 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………..……………. 

(czytelny podpis matki/ojca) 

 


