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I. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły  

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

A. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych takich 

jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. 

2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.  

Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny określony w wytycznych. 

5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic  

z dzieckiem i w odstępie zgodnym z wytycznymi od kolejnego rodzica z dzieckiem. 

Rodzic i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki 

jednorazowe. 

6. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku przy wejściu do placówki. 

7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż jest to konieczne. 

8. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

9. Uczeń do szkoły może przynieść tylko przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

11. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS 

przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do 

niezbędnego minimum. 

  

  



 

B. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu 

dezynfekującego. 

 

2. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela lub przez dziennik elektroniczny. 

3. Uczeń klas IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się  bezpośrednio do szatni  

a następnie do wyjścia w celu opuszczenia budynku szkoły. 

 

  



 

II. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia 

w godzinnych odstępach czasowych. 

2. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po powrocie z podwórka. 

4. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

5. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel 

ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas swojej nieobecności przez innego 

nauczyciela . 

6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, kontroluje 

swobodne zachowanie uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do 

egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

8. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 

odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od 

dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących 

zasad dystansu społecznego.   

9. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni w miarę możliwości zachować dystans 

społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu. 

10. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach 

w stałych miejscach. 

11. Pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po dniu pobytu 

dziecka w szkole. 

12. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 



13. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć i konsultacji. 

14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

15. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

  



 

 

III. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza teren szkoły. 

2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  

będą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup  

i dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel 

przypomina dzieciom zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska i placu zabaw. 

4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi.  

5. W jednej szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się z zachowaniem dystansu społecznego. 

6. Uczniowie nie przebywają w szatni dłużej niż to konieczne w celu przygotowania się 

się do wyjścia na dwór, następnie czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu. 

7. Wyjście i powrót do szkoły odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego 

zgodnym z wytycznymi. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują 

zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane 

poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie lub zajęciach 

grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych  

czynnościach dezynfekcji.  

 

  



IV. Procedura pobytu grupy na placu szkolnym/ boisku  

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu i boiska 

sportowego przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym nie powinny przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy                 

i gier sportowych, dopiero po dezynfekcji sprzętów. 

4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

5. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

6. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze 

sobą.  

7. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z 

tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

8. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez 

Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

9. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją ręce lub dezynfekują je przeznaczonym 

dla nich środkiem dezynfekcyjnym. 

 

 



 

V. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 u pracownika  

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

 

 

 



VI. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej z O.I. nr 1 

im. K. Miarki w Lędzinach 

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub osobiście po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem rodzic i nauczyciel mają obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz 

zachować dystans społeczny. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem, pracownikiem 

szkoły za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w 

pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły i udaje się do 

ustalonego z nauczycielem/ pracownikiem szkoły, miejsca w szkole.  

4. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach jej pracy 

oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w 

pkt. 2 i 3. 

5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem -  

tel. szkolny, drogą mailową, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, lub osobiście 

z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1 i 3. 

 

Kontakt ze szkołą możliwy jest w godzinach pracy szkoły. 

 

 



VII. Procedura i harmonogram wydawania posiłków  

 

Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje 

z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

1. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w czasie trzech przerw do tego 

przeznaczonych. 

2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 

dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

3. O wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki 

bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków. 

4. Dzieci odbierają posiłek i siadają do stolików z zachowaniem odpowiedniej odległości 

5. Po wyjściu ze stołówki dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie  

w ręczniki jednorazowe. 

6. Po zakończeniu spożywania posiłku przez grupę pracownik obsługi myje  

i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci przygotowując miejsca na 

kolejną grupę.  

 

 



VIII. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. 

W przypadku szkół dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, 

bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka 

zabawkami przez niego użytymi.  

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do 

indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane lub 

odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 
 
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 
 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. 

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 

 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania 

przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym 

dla dzieci: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego 

wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

 
Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 



 
 
W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach. 
 
Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 
 
W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami. 

Nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych ogólnego użycia.  

Dopuszcza się używanie przez uczniów tylko ich własnych przyborów. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na 

ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś 

wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym.  

 

  



 

IX. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze 

w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa   

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane 

 

 



X. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej,   

 

1. Uczniowie bezpośrednio przed wejściem do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Pracując przy komputerze zalecane jest używanie rękawiczek jednoramowych do 

obsługi klawiatury i myszki. 

4. Po zakończonej lekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

5. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji sprzętu przy użyciu 

środka dezynfekcyjnego  

 

 

  

  



 

 

XI. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i 

specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 

sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonych zajęciach uczniowie dezynfekują ręce. 

    

 

 


