
 
PROCEDURA W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH – 

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
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W KOCHANOWICACH 

OBOWIĄZUJĄCA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA 
EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych 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 (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk.  

4. Ze względu na możliwości infrastruktury budynku, w tym ciasne korytarze nie zaleca 
się wchodzenia opiekunów na teren szkoły. 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

6. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole 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. 

7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość –
telefon. 

8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i jest on dezynfekowany po użyciu w danej 
grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy 
konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu).  

10. W miarę możliwości zapewniono taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie 



szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują 
się na różnych piętrach budynku szkoły. 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma 
ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

12. W miarę możliwości plany lekcyjne są zróżnicowane. Czasowo korzystanie ze 
stołówki jest objęte osobnym planem wyjść. 

13. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
14. 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.  

15. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane zaleca 
się także korzystanie z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się 
w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usunięte lub 
uniemożliwiono do nich dostęp.  

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajduję się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce znajdującej się w sali 
lekcyjnej. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

17. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany 
sprzęt sportowy oraz podłoga są na bieżąco czyszczone detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

18. Sale lekcyjne są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły.  

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, w miarę możliwości rezygnuje się z ćwiczeń i gier 
kontaktowych. 

21. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje 
się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 
dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.   

22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 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.  

23. Ustalono bezpieczne zasady korzystania z szatni. 
24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w podziale na 2 grupy 

uczniów w dwóch różnych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć 
świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 
epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą 
z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz 
po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do 
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 



26. Ustalono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Odbywają 
się po lub przed zajęciami stacjonarnymi zgodnie z planem. Organizacja tych zajęć 
odbywa się w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja 
powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

27. Dowóz uczniów odbywa się 2 autobusami z następujących miejscowości: 
- trasa Jawornica- Lubockie- Ostrów- Kochanowice 
-trasa Droniowice- Harbułtowice- Kochanowice 
Przewóz uczniów przebiega z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, 
dezynfekcja, zachowanie odległości). 
Istnieje możliwość po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcami świetlicy szkolnej 
lub z wychowawcami klas, indywidualnego dowozu i odwozu uczniów do szkoły 
przez rodziców. 

28. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

  



 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 
COVID-19, uwzględniająca następujące założenia: 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia się 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle 

wydawane instrukcje i polecenia. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się indywidualne 

zalecenia wydawane przez inspektorat sanitarny. 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek*. 

Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 


