
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora ZSI w Samoklęskach  

 
 
 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach  

w związku z wystąpieniem COVID-19 
  

 
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki 
w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich uczniów, rodziców dzieci 
uczęszczających do placówki oraz pracowników ZSI w Samoklęskach. 
 
2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub 

choroby COVID-19; 

 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale 

mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% 

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 

 
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 
1. Dostosowuje pracę placówki oraz procedury obowiązujące w placówce do 

wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa 
i choroby COVID-19. 
 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich 
środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 
 

3. Organizuje pracę placówki na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 

4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19. 
 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 
zachorowania dziecka lub pracownika. 
 

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, 
maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 

7. Dopilnowuje, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do 
dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła 
antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk ( umieszczone 
w widocznych miejscach w placówce)a przy dozownikach z płynem instrukcje do 
dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 
 

8. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często 
odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce zgodnie z instrukcją. 
 



9. Dopilnowuje, aby przy wejściu do szkoły  znajdowały się: instrukcja jak zdejmować 
rękawiczki jednorazowe oraz kosz na zużyte rękawiczki. 
 

10. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z 
powierzonymi im obowiązkami. 
 

11. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci  
w placówce. 
 

12.  Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi –    telefonicznie,  w przypadku 
stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka. 
 

13. Informuje organ prowadzący oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle  
o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika. 
 

14. Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 
 

15. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia. 
 

16. Informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na 
wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszcza 
na stronie internetowej szkoły.  

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1.  Mają obowiązek postępować zgodnie z zapisami wprowadzonej Procedury 
Bezpieczeństwa oraz wytycznymi GIS.  
 
2. W miarę możliwości zachowują dystans społeczny miedzy sobą, w każdej 
przestrzeni  placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

3. Zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury w razie zaistnienia takiej 
przesłanki. 
 
4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora 
placówki. 
 
5.  Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą  przez wejście 
główne lub szatnię. 
 
6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często 
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych 
miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 
 
Pracownicy  pedagogiczni   
 

1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 
wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 
dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, 
bez lęku; 
 

2. Przypominają i dają przykład, zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły 
ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 



 
3. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, szatni, 

świetlicy, sali gimnastycznej; 
 

4. Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia i zabawy ruchowe z dziećmi/uczniami, 
wietrząc często pomieszczenia, w których przebywają; 
 

5. Przekazują pracownikowi szkoły odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono 
podejrzenie zakażenia  koronawirusem lub chorobę covid-19 oraz informują o tym 
fakcie rodziców oraz dyrektora szkoły. 

 
 
Pracownicy obsługi: 
 
1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, myją poręcze, włączniki 
światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 
stołów, z których korzystają dzieci oraz  nauczyciele, drzwi wejściowe do 
placówki, zabawki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują; (wg tabeli „Monitoring 
codziennych czynności porządkowych”) 
 

2. Przeprowadzają dezynfekcję, przestrzegając zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji (szczególnie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie 
były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji); 
 

3. Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia 
zakażenia koronawirusem lub choroby covid-19; 
 

4. Sprawują opiekę nad dziećmi/ uczniami odizolowanych w specjalnym 
pomieszczeniu ( izolatka) do momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

 
 Pracownicy kuchni oraz intendentka: 
 
1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania  zbiorowego żywienia; 
 

2. Wykonując zadania, utrzymują dystans pomiędzy stanowiskami pracy lub stosują 
indywidualną osłonę ust i nosa 
 

3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 
 

4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty  
i pomieszczenia zaplecza kuchennego; 
 

5. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, Dostawca nie 
powinien wchodzić na teren placówki, towar zostawia za drzwiami; 
 

6. Personel kuchenny w miarę możliwość i nie kontaktuje się z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 
 

7. Dezynfekują stoliki, krzesła po wyjściu każdej grupy uczniów korzystających ze 
stołówki szkolnej. 

 
 



 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w placówce  
i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1) w dniu rozpoczęcia 
uczęszczania dziecka/ucznia na zajęcia. 
 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, 
które są istotne. 
 

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 
w izolacji. 
 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do 
dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) 
i myją ręce zgodnie z instrukcją. 
 

5. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 
 

6. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 
do instytucji, jeśli wcześniej chorowało. 
 

7. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa ( maseczka, przyłbica) oraz 
kontrolują codzienne zabieranie maseczki, przyłbicy przez dziecko do placówki. 
 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu 
rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego 
dotykania oczu, nosa i ust. 
 

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. 
 

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. 
 

 
 

  



 

V. PRACA UCZNIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
 

1. Uczniowie korzystający z dowożenia do placówki zorganizowanego przez organ 
prowadzący stosują się do obowiązujących przepisów dotyczących korzystania 
publicznych środków transportu. 
 

2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do 
dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 
 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły tylko przez wejście przy szatni, gdzie dyżur pełni 
pracownik placówki zwracający szczególną uwagę na przestrzeganie przez nich 
zasad reżimu sanitarnego i sprawdzający posiadanie maseczki lub przyłbicy. 
 

4. Rodzice/opiekunowie  uczniów klas I-III żegnają się ze swoimi dziećmi  
w holu  przy szatni. Po zakończonych zajęciach rodzice oczekują na dzieci  
w holu  przy szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości. 
 

5. We wszystkich pomieszczeniach wspólnych placówki (korytarzach, 

szatniach, toaletach) zaleca się zakrywanie ust i nos (maseczka lub 

przyłbica) przez uczniów oraz wszystkich pracowników placówki.  

Uczniowie przebywają w salach dla nich przeznaczonych. 

 

6. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce ucznia. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

Zakazuje się przynoszenia przez uczniów, zbędnych przedmiotów nie 

służących prowadzonym zajęciom. 

 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami powinien organizować przerwę ze swoją 
grupą w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie 
rzadziej niż co 45 min.  
 

8. Jedna grupa dzieci/uczniów przebywa w wyznaczonej sali. 
Wyjątkiem są zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego – przed wejściem do 
pracowni komputerowej lub sali gimnastycznej uczniowie mają obowiązek 
dezynfekcji rąk. 

 
 

9. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, pracownicy oraz osoby postronne 
z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. 
 

10. Na drzwiach wejściowych do szkoły, w izolatorium, w gabinecie dyrektora znajdują 
się numery telefonów do organu prowadzącego, organu nadzorującego, stacji 
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby 
znajdującej się na terenie placówki. 
 

 
 
 
 

 



VI.  PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA 
 

1.  Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i przychodzi tylko  
z dzieckiem mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba, która 
przyprowadziła również odbierała dziecko. Należy unikać przyprowadzania 
i odbioru dziecka przez osoby powyżej 60 r. życia. 
 

2. Dzieci do przedszkola wchodzą wyznaczonym wejściem do placówki.  
 

3. W wyznaczonym do tego miejscu (hol przy szatni) rodzic przekazuje dziecko 
pracownikowi placówki. Przyjmujemy, że okres adaptacyjny dzieci 
uczęszczających do przedszkola wynosi 2 tygodnie. W tym czasie rodzic może 
oprowadzać dziecko do szatni, a następnie do drzwi sali dydaktycznej.  
 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak też dzieci i ich 
rodziców wynoszący minimum 1,5 m. 
 

5. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z placówki zobowiązany jest do 
rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku). 

 
 
 

VII. KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece 

oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz. 

 

2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów. 

 

3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach ustalonych w planie lekcji. 

 

4. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, a także środek do 

dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby. 

 

5. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 2 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. 

Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania 

do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego 

użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych 

pomieszczeń na kwarantannę. 

 

6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy 

naświetlać książek lampami UV. 

 

 

 



VIII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA 

 
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 
 

• pracownik szkoły bezzwłocznie odizolowuje do tzw. izolatorium; 
 

•  zabezpiecza się w  maseczkę  i rękawiczki; 
 

• pracownik szkoły pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości; 
 

• nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji; 
 

• nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji; 
 

• dyrektor w razie potrzeby kieruje do pomocy dodatkową osobę, która 
przystępując do działań zabezpiecza się w maskę i rękawiczki; 

 

• dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu 
dziecka dzwoni na 999 lub 112; 

 

• rodzice bezzwłocznie odbierają dziecko z placówki. 
 

•  opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali,  
a sala, w której  przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i 
dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i  dezynfekcja – stolików, krzeseł, 
zabawek). 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub 
choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 

• zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 
pomieszczenia: izolatorium; 

 

• dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza 
się w maskę i rękawiczki; 

 

• dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze 
kroki bezpieczeństwa; 

 
IX. Postanowienia końcowe 

 
1. Po zakończeniu wszystkich o zajęć szkolnych teren szkoły (plac zabaw, boiska) 

są zamknięte (Nie dotyczy grup zorganizowanych korzystających z sali 
gimnastycznej w ustalonych terminach). 
 

2. Osoby postronne wchodzące do budynku szkoły ( tylko i wyłącznie wejściem 
głównym) obowiązkowo rejestrują wejście w wyłożonej przy drzwiach księdze. 
 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Zespole Szkół Integracyjnych  
w Samoklęskach od dnia 1 września 2020 r, do ich odwołania. 

 
Uliasz Bogusław – dyr. ZSI w Samoklęskach 

 



Załącznik nr 1 
 do Procedur bezpieczeństwa na terenie ZSI w Samoklęskach 

w okresie pandemii COVID-19 
 

Samoklęski, dn ......................... 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
 
(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców) 
 
Telefon do szybkiej komunikacji:  

Matka dziecka: tel.     ………........................    Ojciec dziecka: tel……………………… 
 

 
Informacje o dziecku uczęszczającym do placówki  

w okresie pandemii COVID-19 
 

................................................................................................................................ 

                                                (imię i nazwisko dziecka, klasa/oddział)                   

do  
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Samoklęskach /  

Gminnego Przedszkola Integracyjnego w Samoklęskach  
(niewłaściwe skreślić),  

działających w czasie stanu pandemii COVID-19. 
 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 
 

• Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 
 
• Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR 
BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 
związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły 
tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury 
ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  
 
• Oświadczam, że nasz dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 
       Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w izolacji 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 



 

 

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas pobytu 
dziecka w placówce - w razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów 
zdrowotnych termometrem bezdotykowym. 
 
• Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu 
sanitarnego panującego podczas przebywania dziecka w placówce.  
 
• Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 
 
• Dziecko nie ma/ ma (niewłaściwe skreślić) stwierdzoną alergię stosownym 
zaświadczeniem lekarskim. 

• Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne 

dziecko z placówki ( kl I – III /przedszkola) we wskazanych godzinach.  

Jeśli inny opiekun – proszę wskazać kto…………………………………………………… 

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

• Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki 

nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora, do nauczycieli, pracowników  

dyrektora szkoły, organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach  

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

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

                                             (data i podpis rodziców) 
 

 
 


