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Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 

w Nowym Rybiu w czasie pandemii, COVID-191 

Stan na dzień 1 września 2020 r.  

 

Niniejszy regulamin uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020 r.:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2  

 

Niniejszy regulamin podlega przeglądowi i w razie potrzeby aktualizacji. Jest on tożsamy 

z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 

w Nowym Rybiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 1. 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły muszą stosować się do następujących zasad: 

1) ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny, mailowy; 

2) w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są 

zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

3) do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych;  

4) do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji; 

5) osoby z zewnątrz udają się bezpośrednio do sekretariatu celem uzyskania 

stosownych informacji, co do załatwienia sprawy;  

2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek 

z napisem "Zużyte maseczki i rękawiczki". 

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

 
1 opracowano z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz aktualnych przepisach prawa.  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
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6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane, co najmniej raz 

dziennie. W razie konieczności przejścia danej klasy do innej sali lekcyjnej jest ona 

również poddawana dezynfekcji. 

7. 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, klawiatur, włączników. 

8. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych (kino, muzeum, basen) 

i wycieczek szkolnych. 

9. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. 

10. Zgoda i opinia, o których mowa powyżej mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.               

W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, 

notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

11. Zawieszenie zajęć, o którym mowa powyżej, może dotyczyć w szczególności grupy, 

grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

12. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa powyżej, odpowiednio organ prowadzący lub 

dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o 

którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278). 

 

§ 2. 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

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. 

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. 
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3. Uczniowie przychodzą do szkoły w miarę możliwości nie wcześniej niż na 10 minut 

przed planowanym rozpoczęciem lekcji.  

4. W szatni należy unikać większych skupisk. Uczniowie przebywają tylko w swoich 

wyznaczonych boksach. Uczeń po zmianie odzieży i obuwia powinien natychmiast 

przejść pod swoją salę i umyć ręce. W szatni obowiązuje ład i porządek. Ubrania i buty 

powinny być na swoim miejscu, nieporozrzucane. 

5. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania bezpieczeństwa epidemicznego w przestrzeni publicznej.  

6. Jeżeli ze względu na rozkład jazdy środków komunikacji, które uczeń wykorzystuje 

niemożliwe jest spełnienie pkt. 3, wówczas uczeń może oczekiwać na korytarzu 

szkolnym - obowiązuje osłona ust i nosa.  

7. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice przekazują szkole, co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu 

(telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. Wskazane 

dane wykorzystywane będą wyłącznie przez okres niezbędny i uzasadniony względami 

epidemicznymi, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku szkolnego. Wskazanym 

osobom przekazuje się informacje o przetwarzaniu danych osobowych.  

8. 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. 

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

na stoliku szkolnym ucznia.  

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Należy wietrzyć (obowiązek w tym zakresie spoczywa na nauczycielu) sale lekcyjną, 

części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

13. Każda klasa ma przypisana salę lekcyjną, w której się uczy. Na zajęcia, które wymagają 

łączenia uczniowie oczekują na korytarzu na nauczyciela z zachowaniem dystansu 

i stosowaniem osłony ust i nosa.  

14. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnie). 

15. Organizacja przerw międzylekcyjnych: 
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1) Dla poszczególnych oddziałów klasowych mogą być ustalone zasady przebywania na 

przerwach międzylekcyjnych. Podczas przerw w zależności od ilości uczniów na 

korytarzu może być ustalony obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

2) Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

3) W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem 

dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

4) Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów 

w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu dystansu między nimi.  

5) Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu 

(boisku szkolnym). 

 

16. Uczniowie podczas jazdy szkolnym busem powinni mieć zakryte usta i nos.   

 

§ 3. 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego 

 

1. Na placu zabaw przebywa tylko jedna grupa dzieci.  

2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać 

dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

4. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, 

umyć. 

5. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, 

obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

 

 

§ 3. 

Zasady działania świetlicy 

1. Harmonogram pracy świetlicy będzie dostosowany do potrzeb uczniów, dzieci 

dojeżdżających i możliwości szkoły. 

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

dydaktycznych. 

3. Podczas zajęć należy stosować odpowiednią odległość pomiędzy uczniami. 

4.  Środki do dezynfekcji rąk znajduje się przed salą, umożliwiając łatwy do nich dostęp.   

5. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 
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§ 4. 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły. 

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

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

pracownikiem a użytkownikami. 

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

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

 

§ 5. 

 

Do Wewnętrznego regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii 

Dąbrowskiej w Nowym Rybiu w czasie epidemii, COVID-19 wprowadza się następujące 

procedury w postaci załączników: 

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci i uczniów ze szkoły 

2. Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków  

3. Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 

4. Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

5. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-

19 

6. Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

7. Procedura wyboru formy kształcenia 

8. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia 

9. Procedura postepowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika szkoły 

 

Wewnętrzny regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Nowym 

Rybiu w czasie epidemii, COVID-19 wprowadzono 

Zarządzeniem Nr 2/2020/2021 z dnia 04.09.2020 
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Załącznik nr 1. 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

3. 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. 

4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

5. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły. 

6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m, 

3) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m, 

4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

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

i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce). 

7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania 

rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

8. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

9. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 
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Załącznik nr 2. 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków 

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

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić, co najmniej 

1,5 m. 

10. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca 

zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, 

fartuchów. 

11. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

12. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających 

jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego 

rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 

a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, 

b) w miarę możliwości przy stolikach powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej 

grupy, 

c) w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z ust. 1 i 2 

dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych. 

13. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia 

uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów 

służących dzieciom do jego spożycia. 

14. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku 

wydawania posiłków. 

15. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur. 

16. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel 

sprzątający. 

17. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 
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Załącznik nr 3. 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych. 

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest 

skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający 

do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki 

z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. 

5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym 

zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania, co najmniej dwa razy 

dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania 

posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych na dany dzień. 

7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia 

uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących 

dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez 

personel sprzątający. 

8. Dyrektor dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, sal zajęć łączonych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników itd.  

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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. 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

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

11. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, 

w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz 

po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy 

również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub, dezynfekować. 

13. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. 
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Załącznik nr 4.  

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na 

przerwach 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. 

4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć 

przyjętym odrębnym zarządzeniem. 

5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie 

przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

7. Korytarze są podzielone na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie 

uczniowie przypisanego do danej strefy. 

8. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie 

przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do 

innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. 

9. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu 

udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu 

społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

10. Na terenie szkoły podczas przerw jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy. 
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Załącznik nr 5 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną COVID-19. 

4. 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. 

5. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, temperaturę ciała, powyżej 38 ºC, należy 

ucznia: 

• odizolować do gabinetu medycznego wraz z opiekunem,   

• niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym 

środkiem transportu. 

§ 2 

1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia min. 2 m odległości od innych osób. 

Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do 

pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby 

COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy 

zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

§ 3 

1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy 

upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi 

znajdującymi się na terenie szkoły. 

2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający 

powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności 

dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez inspektorat sanitarny. 

§ 4 

1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej COVID-19 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. 
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2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców / opiekunów prawnych 

uczniów. 
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Załącznik nr 6  

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. 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. 

3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

4. W szkole dokonywany jest pomiar temperatury uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi 

odrębnym zarządzeniem dyrektora. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, 

niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody 

rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 
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……………………………………………………………..                                                                  …………............... 
……………………………………………………………..                                                                  (data, miejscowość) 
……………………………………………………………..      
(imię i nazwisko, adres) 

 

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych 

Oświadczam, że mój syn / moja córka ……………………………………………………....  
                                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a 

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). 
                                                                                                                             …………………………………….. 
      
                                                                                                                               (podpis rodzica / prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 
 
 
……...………………………………                                                                                         ……………………. 
……………………………………..      (data, miejscowość) 
…………………………………….. 
(imię i nazwisko, adres) 

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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) wyrażam zgodę 

na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

……….………………………… 

(podpis rodzica / prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 7 

Procedura wyboru formy kształcenia 

1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – stacjonarnej 

lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu 

Limanowskiego na terenie, którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Marii 

Dąbrowskiej w Nowym Rybiu  

2. W zależności od tego, czy Powiat Limanowski, na terenie, którego ma siedzibę Szkoła 

Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu został zaliczony do strefy 

„czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o 

rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych 

przepisach. 

3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Limanowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w 

szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN 

dla szkół i placówek oświatowych. 

4. W przypadku zaliczenia Powiatu Limanowskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych 

zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość 

(zdalnego), 

2)  kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

5. W przypadku zaliczenia Powiatu Limanowskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego 

zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia 

na odległość (edukacji zdalnej). 

6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody 

organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania 

zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 
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Załącznik nr 8 

 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia 

ucznia 
 

1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole 

nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.   

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia 

informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić 

dyrektora szkoły.  

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, 

można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, 

korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość 

na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu. 

5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani 

są do systematycznego przeglądania poczty.  

6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach 

zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko 

jak to możliwe. 

7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni 

zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.   

8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni 

bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając 

o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

zarekomenduje dalszy sposób postępowania. 

9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia 

ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer 

alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.  

10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się 

stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.  
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Załącznik nr 9 

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika szkoły 

1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem 

potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny 

służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym 

dzieckiem lub pracownikiem szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy 

identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.  

3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły 

o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji 

osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub 

pracownikiem uznaje się: 

▪ przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona, 

▪ pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby 

zakażonej przez ponad 15 minut, 

▪ praca w bliskiej odległości,  

▪ prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 

▪ przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną. 

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę 

osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. 

5. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w 

nim: 

▪ imię i nazwisko,  

▪ datę urodzenia, 

▪ numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego 

dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),  

▪ płeć,  

▪ adres miejsca zamieszkania, 

▪ informacje o aktualnym miejscu pobytu, 

▪ numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki 

komunikacji elektronicznej. 

6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, 

wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza 

datę jej rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu 

i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny. 

8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych 

dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego szpitala. 

9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły 

w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym 

nie podejmie pracy. 

10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej 

w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 

▪ pracownik może wrócić do pracy,  

▪ dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę. 
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12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie 

miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a 

pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach. 

13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą 

zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu 

i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.  

14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji: 

1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń, 

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to 

możliwe – ich zniszczenie. 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o 

zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i 

przedmiotów. 

16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.  

17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. 

 


