
Procedury bezpieczeństwa dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Baćkowicach 

uwzględniające wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 
 

Organizacja zajęć w szkole 

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. 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. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk płynem 
zgodnie z umieszczoną instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 
(korytarz przy wejściu od boiska „Orlik” oraz korytarz na parterze przy wejściu od 
strony zachodniej  ), 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. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz w wyznaczonych obszarach do 
niezbędnego minimum z określeniem przy wejściu do budynku celu wizyty 
(obowiązuje te osoby stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych)  

6.  W przypadku pojawienia się u ucznia niepokojących objawów sugerujących chorobę 

zakaźną za zgodą rodzica może zostać dokonany pomiar temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym. 

7. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. 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. 

9. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły stosuje się 

następujące rozwiązania: 

a) uczniowie  przychodzą do szkoły i wychodzą po zajęciach wg 

ustalonego harmonogramu dwoma wejściami do budynku szkolnego (od 

strony boiska „Orlik” oraz wejściem głównym od strony zachodniej),  

b) zajęcia dla danego oddziału odbywają się w stałych salach lekcyjnych 

w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni dystans pomiędzy uczniami 

oraz ograniczyć do minimum  możliwości  kontaktowania się z innymi 

klasami, 



c) nauczyciele w klasach I-III organizują i koordynują między sobą przerwy dla 

swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż co 45 min. (np. uczniowie 2 oddziałów wychodzą z nauczycielem na 

świeże powietrze, a pozostali mają w tym czasie zajęcia), 

d) uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli na korytarzu kondygnacji, 

w której mają zaplanowane zajęcia lub na świeżym powietrzu, 

e) wydawanie posiłków przez stołówkę szkolną odbywa się zmianowo podczas 

dwóch przerw obiadowych (11.30-11.50 dla uczniów klas I-III, 12.35-12.55 dla 

uczniów klas IV-VIII), 

f) korzystanie przez uczniów z szatni odbywa się zmianowo (koordynuje ten 

stan personel obsługowy i nauczyciel dyżurujący na dolnym korytarzu), 

10. Przed zajęciami lekcyjnymi oraz w czasie przerw nad bezpieczeństwem uczniów 
czuwają nauczyciele dyżurujący. Zgodnie z harmonogramem dyżurów od 7.30 -7.45 
dyżuruje 1 nauczyciel na każdej kondygnacji budynku szkolnego. Od godz. 7.45 do 
zakończenia pracy szkoły dyżury salach lekcyjnych oraz opiekę na korytarzu nad 
uczniami danego oddziału sprawuje nauczyciel, który ma zaplanowane zajęcia. 
Nauczyciel nie może zostawić swojej grupy uczniów bez opieki lub przekazania jej 
innemu nauczycielowi.  

11. Nauczyciel, który prowadzi ostatnie zajęcia szkolne w klasie danego dnia 
zobowiązany jest do sprowadzenia uczniów do szatni.  

12. 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. 

13. 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 na bieżąco. 

14. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę muszą być 
wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem 
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć przez personel obsługi szkoły, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.  

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

(zabawki, konsola do gry, tablet, itp.) 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w grupach uczniów 
z danej klasy i mogą być prowadzone w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w 
innych salach dydaktycznych. W pomieszczeniach tych znajdują się środki do 
dezynfekcji rąk, które umożliwiają łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę 
w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

18. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej w ustalonych 
godziny pracy (informacja na drzwiach wejściowych do biblioteki). Osoby 
korzystające z biblioteki muszą przy wejściu zdezynfekować ręce oraz zachować 
w pomieszczeniu dystans min. 1,5 m. Stosuje się 2 - dniowy okres kwarantanny dla 
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. W celu zachowania 
bezpieczeństwa po każdej przerwie międzylekcyjnej nauczyciel biblioteki dezynfekuje 
blaty stołów oraz klawiaturę i myszy komputerowe, z których korzystają czytelnicy.  



19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

20. Sale lekcyjne, w których przebywają uczniowie są co najmniej raz na godzinę 

wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

21. Uczniowie wraz z opiekunem mogą przebywać na świeżym powietrzu tylko na terenie 

obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 

22. W przypadku organizowania wycieczek szkolnych należy unikać przestrzeni 

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

23.  Rodzice/opiekunowie uczniów szkoły pozostawiają wychowawcom dane 

telefoniczne, które umożliwiają szybki i pewny sposób komunikowania się z nimi. 

24. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

1. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się w dozowniku płyn dezynfekujący 

do rąk wraz z instrukcją.  

2. Dezynfekcja rąk jest obligatoryjna dla osób wchodzących do budynku. 

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. 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. 
5. Personel obsługowy wykonując prace porządkowe na terenie szkoły zwraca 

szczególną uwagę na czystość ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich w tym blatów w salach, włączników. Wykonanie tych czynności 

jest potwierdzone podpisem pracownika w karcie monitoringu. 

6. Dezynfekcję sprzętu i pomieszczenia personel obsługowy wykonuje w czasie 

nieobecności uczniów z zachowaniem czasu na wietrzenie pomieszczeń. 

 

Organizacja żywienia w szkole 

1. Żywienie uczniów i pracowników szkoły prowadzi stołówka szkolna Zespołu Szkół 

Publicznych w Baćkowicach z uwzględnieniem wymogów prawa odnoszących się do 

funkcjonowania zbiorowego żywienia oraz zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników kuchni. 

2. Posiłki wydawane są zmianowo ( I przerwa obiadowa – uczniowie klas I-III, II przerwa 

obiadowa – uczniowie klas IV-VIII.) 



3. Bezpośrednim wydaniem uczniowi przygotowanego posiłku zajmuje się personel 

kuchni. 

4. Uczniowie spożywając posiłek na stołówce starają się siedzieć przy stoliku ze swoimi 

rówieśnikami. 

5. Po każdej grupie uczniów przebywających na stołówce personel obsługowy czyści 

blaty stołów, krzesła i podłogę. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce zgodnie z obowiązującym HACCP są myte w 

zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min. 60oC lub powinny być wyparzone. 

7. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą 

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

2. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik powinien pozostać 

w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej . W razie 

pogarszania się stanu zdrowia osoba taka powinna zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że może być to stan zakażenia koronawirusem. 

3. Na terenie obiektu jest wyznaczone i odpowiednio oznakowane pomieszczenie 

wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i skierować do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym czasie w części podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do aktualnych wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl). 

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 18.01.2021 r.  

Dyrektor ZSP 
w Baćkowicach 
Zbigniew Majecki 

http://www.gis.gov.pl/

