
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie

Informacje wstępne

1. Procedury zostały opracowane na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego 

nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczą 

wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem opracowania procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem 

SARS CoV-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, uczniów i rodziców.

3. Procedury określają działania, które szkoła może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak 

rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do szkoły są świadomi, że mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z uczniami, nie da się w pełni 

wyeliminować ryzyka. 

4. Od 25 maja 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza prowadzone są po

zgłoszeniu i za zgodą rodziców:

 zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w oddziałach przedszkolnych,

 zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III,

 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne,

 konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać

egzamin ósmoklasisty.

5. Od 1 czerwca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza prowadzone są 

konsultacje dla uczniów klas IV- VIII ze wszystkich przedmiotów.

6. Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie  1   korzystania dziecka lub ucznia z 

zajęć/konsultacji prowadzonych w szkole. 

7. W przypadku: braku zgody rodzica, ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia 

zdrowotnego, braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko - 

kontynuowana jest praca z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.

8. Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemną zgodę  2   na pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia.

9. W sytuacji odmówienia zmierzenia temperatury lub stwierdzenia u dziecka/ucznia gorączki, dziecko/

uczeń nie może być wpuszczone na teren szkoły.

1 Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego akceptującego procedury bezpieczeństwa – załącznik nr 1
2 Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała dziecka  – załącznik nr 2
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10. Dyrektor szkoły, zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia, rekomenduje pozostanie w domu 

dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

11. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, niebędące pracownikami Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Grębkowie.

12. Podstawą do opracowania procedur są: 

 obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ, MEN.

 statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Grębkowie oraz pozostałe dokumenty regulujące jej 

funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,

 potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min. 

1,5 - 2 m. 

2. Przed wejściem do szkoły rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do 

dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).

3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

4. W szatni jednocześnie mogą przebywać 4 osoby (2 rodziców, 2 dzieci).

5. Po opuszczeniu szatni dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem przez 30 sek.

6. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących 

chorobę zakaźną.

7. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły.

9. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zbędnych rzeczy. Są zobowiązane do przyniesienia ze 

sobą podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych (dzieci nie mogą sobie niczego pożyczać).

10. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły.

11. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do sal, w których przebywają dzieci i stosują się do 

wszystkich poleceń pracowników.

Procedura wejścia uczniów do szkoły

1. Każdorazowo przy wejściu do budynku uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku 

podwyższonej temperatury uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach/konsultacjach.
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2. Przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione 

przy wejściu w widocznym miejscu). 

3. W szatni jednocześnie mogą przebywać 4 osoby.

4. Po opuszczeniu szatni uczeń myje ręce wodą z mydłem przez 30 sek.

5. Uczniowie zakrywają usta i nos do czasu wejścia do klasy oraz zachowują dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych osób wynoszący min. 1,5 – 2 m.

Procedura organizacji opieki w szkole

1. Po przyjściu dziecka do placówki należy zmierzyć mu temperaturę.

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci oraz nauczyciel. 

3. Z sali zostają usunięte zabawki, dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji. 

4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

6. Zaleca się przebywanie dzieci na placu zabaw należącym do szkoły z uwzględnieniem zachowania 

maksymalnej odległości.

7. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany.

8. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren szkoły.

9. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel szkoły 

korzysta z rękawic jednorazowych oraz maseczek. 

Procedura prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć

dydaktycznych dla dzieci z klas I - III

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

2. Na zajęcia może uczęszczać tylko zdrowy uczeń.

3. W przypadku niezłożenia oświadczenia przez rodziców/prawnych opiekunów, uczeń nie może 

uczestniczyć w prowadzonych zajęciach.

4. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów.

5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(uczniów i nauczycieli).

8. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub dezynfekować. 
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9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

10. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą.

11. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie

zajęć.

12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, dostosowane do potrzeb uczniów, jednak nie 

rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

14. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas powinien zostać umyty lub zdezynfekowany.

15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

16. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 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.

Procedura prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć

rewalidacyjnych

1. Zajęcia odbywają się indywidualnie z dzieckiem lub uczniem.

2. W przypadku niezłożenia oświadczenia przez rodziców/prawnych opiekunów, dziecko lub uczeń nie 

może uczestniczyć w prowadzonych zajęciach.

3. W zajęciach biorą udział tylko zdrowe dzieci/uczniowie.

4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić sobie i dziecku/uczniowi środki ochrony osobistej 

(rękawiczki oraz maseczki/przyłbice), z wyłączeniem: 

a) dziecka do ukończenia 4. roku życia;  

b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń 

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 

znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu 

ust.

5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić dziecku/uczniowi przybory (ołówek, długopis, kredki, 

nożyczki, flamastry, pędzelek oraz gumkę i temperówkę) i niezbędne materiały (np. plastyczne) oraz

materiały do stymulacji (np. sypkie), które każdorazowo dziecko/uczeń zabiera po zakończeniu 

zajęć.
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6. Rodzic/opiekun w trakcie zajęć może przebywać w szkole w miejscu do tego wyznaczonym – 

wskazanym przez dyrektora placówki. Rodzic podczas swojego pobytu w szkole zobowiązany jest 

do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad utrzymywania bezpiecznej odległości oraz zakrywania 

ust i nosa maseczką.

7. W czasie zajęć, w celu zapewnienia pełnej wentylacji pomieszczenia, jeśli warunki atmosferyczne to

umożliwiają otwarte jest okno. W innym przypadku pomieszczenie musi być wietrzone co godzinę.

8. Prowadzący zajęcia może być wyposażony w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki 

jednorazowe oraz fartuch ochronny.

9. Jeśli jest to możliwe między prowadzącym zajęcia, a uczniem/dzieckiem zachowuje się bezpieczną 

odległość, tj. co najmniej 1,5 m.

10. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy dzieckiem/uczniem, a 

prowadzącym zajęcia przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru, prowadzący zajęcia

stosują środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

11. Po każdych zajęciach, pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone. Natomiast pomoce 

dydaktyczne (karty pracy, itp.) oraz wytworzone przez dziecko/ucznia prace poddawane są 72 

godzinnej kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu.

12. Pomieszczenie wykorzystywane do zajęć, po starannym odkażeniu przechodzi dobę kwarantanny.

13. Zajęcia nie będą prowadzone w przypadku zgłoszenia przez dziecko/ucznia lub zaobserwowania u 

niego niepokojących objawów chorobowych lub złego samopoczucia. O zdarzeniu zostaną 

poinformowani rodzice dziecka lub ucznia.

Procedury przeprowadzania zajęć w formie konsultacji 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie

z uczniami klas VIII (od 25 maja 2020 r.) 

z uczniami klas IV-VII (od 1 czerwca 2020 r.)

1. Uczeń bierze udział w konsultacjach jeżeli jest takie zalecenie nauczyciela przedmiotu, jeżeli jest

potrzeba wskazana przez ucznia, ale zawsze za zgodą rodzica. 

2. Konsultacje mogą być indywidualne i grupowe.

3. Z zajęć w formie konsultacji  w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby

zakaźnej.

4. Uczeń, zanim przyjdzie do szkoły, ma obowiązek zapoznać się z „Procedurami przeprowadzania

zajęć w formie konsultacji”, z „Harmonogramem zajęć” i dowiedzieć się, w której sali odbywają się

konsultacje grupy, do której jest przypisany.
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5. Z  zajęć  w formie  konsultacji  nie  mogą  korzystać  uczniowie,  w domu których  przebywa osoba

odbywająca kwarantannę lub pozostająca w izolacji.

6. Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówioną konsultację, to zgłasza to wcześniej nauczycielowi. 

7. Każdej osobie wchodzącej do szkoły mierzona jest temperatura.

8. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innych objawów chorobowych, odmawia

się możliwości wejścia do szkoły osobie, u której objawy stwierdzono.

9. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku. 

10. Osoba wchodząca do szkoły musi mieć zakryte nos i usta. Nos i usta pozostają zakryte w czasie

przebywania w szatni lub na korytarzu szkolnym.

11. W szatni jednocześnie  nie  może przebywać więcej niż 4 osoby. Czas przebywania w szatni należy

ograniczyć do czynności koniecznych do zmiany/pozostawienia elementów odzieży.

12. Buty przechowywane są workach (reklamówkach) plastikowych. Jeśli jest ładna pogoda (ciepło i

sucho) uczniowie nie zmieniają obuwia.

13. Ubranie wierzchnie pozostawione w szatni nie powinno stykać się z ubraniami innych osób.

14. Przebywając na korytarzu lub w innych pomieszczeniach uczniowie mają obowiązek zachowywać 2

m dystansu społecznego.

15. Uczniowie  przebywający  w  szkole  unikają  bezpośredniego  kontaktu,  np.  nie  podają  ręki  na

powitanie.

16. Uczniowie  unikają  tworzenia  większych  skupisk,  gromadzenia  się  na  korytarzach  i  w  innych

pomieszczeniach wspólnych. 

17. Uczniowie przebywający w szkole nie używają telefonów (nie wyjmują telefonów z plecaka).

18. Konsultacje dla danej grupy uczniów odbywają się zawsze w tej samej sali:

Klasa Nr sali lekcyjnej lub nazwa sali

VIIIa sala nr 9

VIIIb sala nr 11

VII sala artystyczna

VIa sala nr 7
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VIb sala przyrodnicza

V sala nr 10

IV sala nr 12

19. Przydział  uczniów  do  sal  lekcyjnych  jest  opublikowany  na  stronie  szkoły  i  w  dzienniku

elektronicznym.

20. W sali,  w której  przeprowadzane są konsultacje  może przebywać maksymalnie  12 osób. Liczba

uczniów nie może być większa niż liczba stolików uczniowskich znajdujących się w klasie.

21. Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej zajmują zawsze miejsca przy tych samych stolikach.

22. Uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć osłonę po zajęciu miejsc w salach (w momencie zachowania 2

m dystansu społecznego).

23. Uczniowie  przychodzą  na  zajęcia  ze  swoimi  pomocami  dydaktycznymi  (przybory,  zeszyty,

podręczniki, itp.).

24. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy dydaktycznych innych osób.

25. Uczniowie w czasie przebywania w szkole nie opuszczają sali, w której odbywają się konsultacje,

wyjątek stanowi konieczność skorzystania z toalety. Wyjście z sali lekcyjnej może mieć miejsce za

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

26. W toalecie może przebywać tylko jedna osoba.

27. Sale,  w których odbywają się konsultacje  powinny być wietrzone najrzadziej  co 45 minut  przez

minimum 15 minut.

28. Jeśli  w czasie konsultacji  uczeń poczuje się źle,  a symptomy wskazują na możliwość zakażenia,

nauczyciel  prowadzący  zajęcia  kontaktuje  się  z  pracownikiem sekretariatu  lub  obsługi  i  prosi  o

odprowadzenie  ucznia  do  izolatki  szkolnej.  Zawiadamia  dyrektora  o  zaistniałej  sytuacji  oraz

kontaktuje się z rodzicami ucznia informując o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

29. Po  zakończeniu  zajęć  uczniowie  opuszczają  salę  pojedynczo,  w  maseczkach  ochronnych  lub

przyłbicach, z zachowaniem co najmniej 2 m odstępu.  

30. Każdy wychodzący ze szkoły dezynfekuje ręce.

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej
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Postanowienia ogólne:

1. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków powinien przebywać w rękawiczkach i przyłbicy, a

wszyscy użytkownicy biblioteki szkolnej powinni mieć zapewnione środki do dezynfekcji.

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali granic 

wyznaczonych przez pracowników biblioteki.

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, 

drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie 

odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie 

liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego 

dystansu przestrzennego.

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę

korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb 

czytelników.

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z 

użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza 

w bibliotece szkolnej

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 

godzin (trzy doby);

 tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism, gier planszowych.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki.

5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła lub na wydzielone półki i stoliki. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z

egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
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6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu 

na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać 

książek lampami UV.

7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych 

książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy 

tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

8. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść 

przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po 

zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest 

rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum 

kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

Organizacja pracy szkolnej biblioteki na czas zwrotu podręczników szkolnych i książek

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i 

podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu

o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za 

książki.

3. Wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i 

książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 

okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - 

wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej 

pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz 

rękawiczkach.

6. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym 

sposobie przekazania podręczników szkolnych:

 podręczniki przynoszone są w reklamówkach i opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, 

klasa, data zwrotu.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych 

podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o 

czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków
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1. Z żywienia przygotowywanego w stołówce szkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci i uczniowie.

2. Przed wejściem do stołówki wszyscy myją ręce.  

3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce 

ochronnej/przyłbicy, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.

4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko wyparzarce.

5. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym 

środkiem po każdorazowym użyciu. 

6. Po każdym posiłku stoliki i krzesełka są dezynfekowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu

placówki, w tym zachorowania na COVID-19

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka 

zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej 

oraz środki do dezynfekcji.  W pomieszczeniu tym dziecko/uczeń będzie przebywać w oczekiwaniu 

na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak 

najszybciej odebrać dziecko/ucznia ze szkoły. Rodzice zobligowani są do samodzielnego 

powiadomienia o tym fakcie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. 

3. W przypadku zarażenia dziecka/ucznia lub pracownika placówki należy odizolować teren szkoły 

oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po 

kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obowiązki 

Wszystkich pracowników

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przynajmniej 

jeden raz dziennie. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły, a ponadto w trakcie pracy często odkażają 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  myją ręce zgodnie z instrukcją.

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po szkole.
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Nauczycieli

1. Nauczyciele pracują w szkole wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

2. Instruują i dają przykład, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji.

3. Przypominają, aby dzieci i uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po wejściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw i boiska.

4. Organizują wyjścia uczniów na teren szkolny tak, aby grupy uczniów nie mieszały się ze sobą.

5. Zwracają uwagę, aby uczniowie nie gromadzili się w większe skupiska.

Obsługi

1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości

ciągów komunikacyjnych.

2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i 

szafki w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

3. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Woźna dodatkowo

czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia 

koronawirusem.

Pracowników kuchni

1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego 

żywienia.

2. Wykonując zadania, utrzymują odległość 2 m pomiędzy stanowiskami pracy.

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, zmywalni i obieralni.

5. Dbają  o czystość magazynu spożywczego. 

6. Dbają  o higieniczny odbiór towaru od dostawcy. Zwracają  uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, 

maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.

Dyrektora placówki

1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 

3. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców 

dotyczących liczby dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie 
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pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną w przypadku nałożenia 

obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś, kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku 

niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy 

bezpieczeństwa.  

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z wysłaniem i dowiezieniem dziecka/ucznia do szkoły. 

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

pracownika: pomieszczenie socjalne.

Informacje końcowe

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a w miejscach ogólnodostępnych zasady zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz 

maseczek ochronnych a także prawidłowej dezynfekcji rąk. 

2. W sali, w której przebywają dzieci i uczniowie, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do

szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego 

oddzwonienia. 

3. Niniejsze procedury obowiązują od 25 maja 2020 r.
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ZAŁĄCZNIK 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole, nowe zasady
higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się COVID-19 przez moje dziecko, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i
inne dzieci w szkole. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
opieki wraz z nauczycielami, opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Grębkowie, dowożeniem go do szkoły, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

4. Ja, ani moi domownicy oraz osoby mieszkające razem ze mną pod tym samym adresem nie jesteśmy objęci kwarantanną, a
każdy z domowników jest  zdrowy i  nie przejawia objawów chorobowych (gorączka,  suchy kaszel,  gorączka,  duszność, bóle
głowy, bóle gardła, bóle mięśni, ogólne rozbicie, zmęczenie, katar, biegunka, zaburzenia węchu lub smaku, zapalenie spojówek).

5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły
u niego żadne inne niepokojące objawy chorobowe.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 

7.  W  ciągu  ostatniego  tygodnia  moje  dziecko  nie  miało  styczności  z  osobami,  które  wróciły  z  zagranicy  lub  odbywały
kwarantannę.

8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w
trakcie pobytu dziecka w szkole.

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów.

10. Zostałam/-em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło
na spacery podczas pobytu w szkole.

11. Zostałam/-em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w szatni może znajdować się maksymalnie dwoje dzieci i dwoje
rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w procedurze ilość osób będę
oczekiwać na swoją kolej  na zewnątrz  przed  drzwiami.  Podczas  wejścia do szkoły  konieczne  jest  posiadanie  przez  rodzica
maseczki  ochronnej  i  rękawiczek,  należy  dezynfekować  ręce  i  przez  wzgląd  na  sytuację  ograniczyć  do  minimum  czas
przebywania w szatni. 

12.  W  przypadku,  gdyby  u  mojego  dziecka  wystąpiły  niepokojące  objawy  chorobowe  zobowiązuję  się  do  każdorazowego
odbierania  telefonu  od  nauczycieli  i  opiekunów,  odebrania  dziecka  w  trybie  natychmiastowym  z  wyznaczonego  w  szkole
pomieszczenia do izolacji.

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.

14. Zapoznałam/-em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-
19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

15.  Wyrażam  zgodę  na  przekazanie  terenowej  jednostce  Sanepidu  danych  osobowych  w  przypadku  zarażenia  
COVID-19.

..........................................................................
aktualny numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego

............................................................................
     data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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INFORMACJA

W związku z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony oso7 b  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo7 lne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, z@e:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest:
Zespo7 ł Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Grębkowie, tel257930374 

2. Na mocy art.  37 ust.  1 lit.  a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana
Marka  Daniela,  kto7 ry  w  jego  imieniu  nadzoruje  sferę  przetwarzania  danych  osobowych.  Z  IOD moz@na
kontaktowac7 się pod adresem mail: iod-md@tbdsiedlce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umoz@ liwienia identyfikacji osoby odbierającej dziecko
z tutejszej placo7 wki. 

4. Przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w
interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo os7wiatowe. Niepodanie danych
uniemoz@ liwi odbio7 r dziecka ze szkoły.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pan7 stwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania upowaz@nienia.
8. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  tres7ci  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos7c7  z prawem przetwarzania, kto7 rego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pan7 stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pan7 stwa danych osobowych. Organem włas7ciwym dla ww. skargi jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych moz@na uzyskac7  w siedzibie Administratora bądz7  pisząc

na adres: iod-md@tbdsiedlce.pl.

14

mailto:iod-md@tbdsiedlce.pl


ZAŁĄCZNIK 2

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka:  

…………………………………………………………………………………………………   (imię i nazwisko
dziecka)

każdego  dnia  przed  przyjęciem  mojego  dziecka  do  przedszkola/szkoły  oraz  w  trakcie  jego  pobytu  w
placówce.

Rozumiem,  że  powyższa  zgoda  ma  na  celu  realizację  przez  placówkę  działań  prewencyjnych  
i  zapobiegawczych,  związanych  z  ogłoszonym  stanem  epidemii  (w  związku  z  zagrożeniem  zakażenia
wirusem SARS-CoV-2).

………………………………………
   podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA

W związku z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.
1) informujemy, że:

11. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Grębkowie, tel257930374 

12. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana  Marka Daniela,
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-md@tbdsiedlce.pl. 

13. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  umożliwienia  identyfikacji  osoby  odbierającej  dziecko  z  tutejszej
placówki. 

14. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w
związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Niepodanie danych uniemożliwi odbiór dziecka ze szkoły.

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
17. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania upoważnienia.
18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
20. Więcej  informacji  na temat przetwarzania danych można uzyskać w siedzibie Administratora bądź pisząc na

adres: iod-md@tbdsiedlce.pl.
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