
 
Zasady pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie w czasie trwania pandemii COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 poz. 493 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie            

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.           

z 2020 r., poz. 1166  i 1386 ze zm.). 

3. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z        

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia  z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Celem wprowadzenia zasad jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz          

pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. 

2. Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły w czasie trwania pandemii: 

a) na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb       

sanitarno-epidemiologicznych, 

b) do szkoły wchodzą tylko uczniowie – rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci 

do szkoły pozostają poza budynkiem, utrzymując wymagany dystans społeczny, 

c) na terenie szkoły mogą przebywać 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, 

d) wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, 

e) wejście do budynku szkoły osób niebędących jej pracownikami jest możliwe          

wyłącznie podczas zajęć lekcyjnych i z zachowaniem obowiązujących zasad         

sanitarnych (zakryte usta i nos, dystans społeczny, dezynfekcja rąk) – zabronione jest            

przebywanie ww. osób  na korytarzach  podczas przerw międzylekcyjnych, 



f) uczniów, wszystkich pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste         

mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i            

ust, 

g) na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu od innej            

osoby, 

h) wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w             

przestrzeniach wspólnych szkoły (na korytarzach, w szatniach, świetlicy i         

bibliotece). 

3. Informacje i komunikaty: 

a) przy wszystkich wejściach do budynku szkoły umieszczone są informacje 

o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego, a przy          

wejściu głównym - numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji          

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, 

b) w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych rozwieszone są plakaty z zasadami        

prawidłowego mycia dłoni, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –            

instrukcje dezynfekcji, 

c) zasady dotyczące higieny osobistej umieszczone są w widocznych miejscach szkoły, 

d) informacje i komunikaty dotyczące bieżących zasad i zmian organizacji umieszczane          

systematycznie w formie ogłoszeń w dzienniku elektronicznym Librus. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady organizowania zajęć i przerw międzylekcyjnych 

1. Uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania lub umycia rąk przed rozpoczęciem          

lekcji. 

2. W salach lekcyjnych dostępne są środki do dezynfekcji lub mycia rąk. 

3. Wychowawcy na początku roku szkolnego wyjaśniają uczniom zasady bezpieczeństwa         

związane z zapobieganiem zakażeniu COVID-19. 

4. Wszyscy nauczyciele systematycznie przypominają uczniom o regularnym myciu rąk         

wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety) oraz o ochronie podczas kaszlu 

i kichania, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Każda klasa jest przypisana do wyznaczonej sali. Wyjątkiem są lekcje informatyki,           

języków obcych i wychowania fizycznego.  



6. Uczniowie w swoich salach nie zmieniają wyznaczonych miejsc przy stolikach. Stoliki te            

są ustawione w sali z zachowaniem możliwie największej odległości od siebie. 

7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. Nie wymieniają się nimi między           

sobą. 

8. Uczniowie korzystają w szkole tylko z tych pomocy dydaktycznych, które po użyciu            

mogą być zdezynfekowane. 

9. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.          

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. Nie mogą one jednak udostępniać swoich          

rzeczy innym. Rodzice/opiekunowie dbają o regularne czyszczenie tych przedmiotów. 

10. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych sektorach. Przemieszczają się tylko 

w razie konieczności.  Podczas przerwy zachowują dystans od innej osoby. 

11. Wszystkie pomieszczenia w szkole wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie             

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Przybory do ćwiczeń a także sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

są  czyszczone lub dezynfekowane. 

13. Zajęcia lekcyjne, w szczególności lekcje wychowania fizycznego, w miarę możliwości,          

są prowadzone na świeżym powietrzu. 

14. W sprzyjających warunkach atmosferycznych przerwy międzylekcyjne uczniowie       

spędzają na świeżym powietrzu. 

15. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają           

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

16. Urządzenia na placu zabaw, boisku szkolnym i siłowni zewnętrznej są systematycznie           

dezynfekowane. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach. Sale te są wietrzone są nie rzadziej               

niż co godzinę w czasie przebywania dzieci w świetlicy, przed przyjęciem wychowanków            

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. W tych pomieszczeniach uczniowie mają dostęp          

do środków dezynfekujących  i korzystają z nich pod nadzorem opiekuna. 

 

§ 3 

Zasady dodatkowe 

1. W sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem COVID-19 na terenie powiatu         

wejherowskiego dyrektor wdraża dodatkowe procedury i zasady dla wybranych grup          

uczniów i pracowników bądź całej szkoły.  



2. W sytuacji zwiększonego zagrożenia zakażeniem COVID-19 na terenie powiatu         

wejherowskiego dyrektor zarządza zebrania i konsultacje dla rodziców wyłącznie w          

formie zdalnej. Indywidualne spotkania dyrektora i nauczycieli z rodzicami na terenie           

szkoły możliwe są w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym         

umówieniu. 

3. W szkole do odwołania nie organizuje się wycieczek. 

4. Woda pitna dla uczniów dostępna jest pod nadzorem pracowników w świetlicy i w             

jadalni. 

5. Urządzenia sanitarno-higieniczne są systematycznie dezynfekowane lub czyszczone 

z użyciem detergentu. 

 

§ 3 

Postępowanie w sytuacji zagrożenia zakażenia COVID-19 

1. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie współdziałają ze wszystkimi           

służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 

2. W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy. Pracownicy mogą korzystać z niego w            

miarę potrzeb. Mierzenie temperatury uczniom jest możliwe po uzyskaniu pisemnej          

zgody rodzica/opiekuna. 

3. W szkole znajduje się pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku          

zaobserwowania u niej objawów chorobowych (izolatka) - sala nr 18. Pomieszczenie to            

wyposażone jest w środki ochrony i środki dezynfekcyjne. 

4. W sytuacji pojawienia się u pracownika szkoły lub ucznia objawów infekcji należy 

go natychmiast odizolować od innych i poinformować dyrektora, który zawiadamia          

odpowiednie służby. 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia dyrektor zawiadamia          

jego rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko ze         

szkoły.  

6. Do czasu przybycia rodziców uczeń przebywa w izolatce pod opieką osoby dorosłej            

wyposażonej w środki ochrony osobistej. 

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka dyrektor zawiadamia         

pogotowie ratunkowe. 

8. W razie znacznego pogorszenia stanu zdrowia ucznia lub pracownika szkoły dyrektor           

wzywa pogotowie ratunkowe. 



9. Do czasu uzyskania wyniku testu w kierunku COVID-19 dyrektor wprowadza wzmożony           

reżim sanitarny. 

10. Dyrektor sporządza listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

11. Pomieszczenia, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, zostają poddane          

dezynfekcji. 

12. Dyrektor szkoły po konsultacji z organem prowadzącym i stacją         

sanitarno-epidemiologiczną może zdecydować o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i        

przejściu w tryb nauczania zdalnego na czas określony dla wybranych klas lub grup             

uczniów, albo całej szkoły. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów         

Westerplatte w Kielnie w czasie trwania pandemii COVID-19 wchodzą w życie z            

dniem 1 września 2020 roku. 

2. Zasady obowiązują do odwołania. 

3. Zasady są dostępne w świetlicy, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, na stronie          

internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń. 

4. Dyrektor wprowadza zmiany w zasadach odpowiednio do aktualnej sytuacji         

epidemiologicznej. 

 


