
Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Pudliszkach,
w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń

wskazanych w wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku, zgodnie

z aktualnymi przepisami prawa.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej szkoła):

 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.

 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. 

 Uczniowie korzystający ze środków komunikacji (dojeżdżający, basen, inne wyjazdy) są 
zobowiązani do zakładania maseczek. 

 Przy wejściu do budynku szkoły zostały umieszczone urządzenia umożliwiające użycie 
środka dezynfekującego. 

 Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze świetlicy, mogą wchodzić do 
przestrzeni wspólnej szkoły, 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).

 Zostaje ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – świetlica, sekretariat, hol 
przed sekretariatem.

 Podstawowym sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest 
telefon oraz elektroniczny dziennik szkolny. 

 W szkole znajdują się termometry bezdotykowe (co najmniej 1 termometr dla danego 
budynku szkoły) i należy je dezynfekować po użyciu w danej grupie. W przypadku 
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja 
po każdym użyciu. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 



odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Osobą 
opiekująca się uczniem w czasie przebywania w gabinecie pielęgniarki jest nauczyciel, 
który nie prowadzi zajęć (np. „okienko”), sekretarka lub inny pracownik szkoły.

 Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach i zdejmują je dopiero po zajęciu 
wyznaczonego miejsca w klasie lub sali gimnastycznej.

 Uczniowie i nauczyciele poruszają się po korytarzach szkolnych zasłaniając nos i usta.
 Uczniowie po przyjściu do szkoły zajmują stałe miejsca w jednej sali lekcyjnej. Każda klasa 

ma wyznaczoną salę, w której odbywa wszystkie zajęcia poza informatyką i wychowaniem
fizycznym - „Harmonogram przebywania klas w wyznaczonych salach lekcyjnych”.
Zał. Nr 1.

 Uczeń opuszcza salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela.
 Wyjścia na przerwę odbywają się według „Harmonogramu wyjść na przerwy”. Zał. Nr 2.
 W czasie przerwy, uczniami danej klasy opiekuje się nauczyciel, którzy zakończył z nimi 

zajęcia. 
 W salach lekcyjnych za porządek i dezynfekcję ławek po zajęciach, odpowiedzialni są 

wyznaczeni dyżurni, zaleca się trzech dyżurnych na dany tydzień.
 Przed rozpoczęciem zajęć, po wejściu do pracowni informatycznej, uczniowie dodatkowo 

dezynfekują ręce.
 Po zakończeniu zajęć w szkole, uczniowie opuszczają teren szkoły lub udają się na 

świetlicę, nie należy gromadzić się na boisku szkolnym.
 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Sale lekcyjne są otwarte od godziny 7.30, w sali czeka nauczyciel rozpoczynający zajęcia.
 Rodzice/opiekunowie uczniów klas I-III odprowadzają dzieci tylko do furtki boiska 

szkolnego, dalej dzieci same wchodzą do szkoły i udają się do sali lekcyjnej. 
 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut i tak by nie mieli kontaktu z 
uczniami z innych klas.

 Uczniowie klas I-III, podczas wszystkich zajęć, przebywają w budynku tzw. ”Małej Szkoły”. 
Wyjątkiem są uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej.

 Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie korzystają z szatni zgodnie z 
„Harmonogramem korzystania z szatni sportowych” Zał. Nr 3, ustalonym przez nauczycieli
wychowania fizycznego.

 Po zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie przemieszczają się do klasy i zajmują 
wyznaczone miejsca.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć lub po każdych zajęciach.



 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostają wprowadzone 
(przez właściwych nauczycieli) zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 
epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie 
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 
przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

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

 Zajęcia wyrównawcze z przedmiotu odbywają się w sali konferencyjnej i w świetlicy 
szkolnej, po zakończeniu lekcji, po uprzednim poinformowaniu dyrekcji i personelu 
sprzątającego. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotekach ustala nauczyciel biblioteki.

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki
do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 
obowiązujących w transporcie publicznym: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych. 

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do 
dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie 
przekraczania obowiązujących stref przebywania.

 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.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

 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.

 Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników.

 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.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 Przy drzwiach wyjściowych znajdują się oznaczone pojemniki na maseczki i rękawiczki 
jednorazowe.



Gastronomia 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 
ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej.

 Korzystanie z posiłków powinno odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Posiłki, w miarę możliwości, spożywane są przy stolikach z rówieśnikami, 
z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce 
szkolnej przy okrągłych stołach. Przy stole może przebywać maksymalnie czterech 
uczniów. Po spożyciu posiłku, dany stół jest dezynfekowany i wtedy dopiero mogą do 
niego usiąść następni uczniowie.

 W czasie wydawania posiłków uczniowie mają podawany posiłek oraz sztućce. Przy 
wydawaniu posiłków pracownikom kuchni pomaga nauczyciel świetlicy. 

 W czasie obiadów na stołówce nie mogą przebywać osoby trzecie.
 Uczniowie klas I-III spożywają posiłki (z wyłączeniem obiadów) w salach lekcyjnych, z 

zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub są wyparzane. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki lub je 
awarii, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem 
detergentu i wyparzyć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 Do pracy w szkole mogą przychodzić 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.

 Zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), w którym będzie można odizolować*
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.



2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/  oraz https://gis.gov.pl/  odnoszących się 
do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Dyrektor
Bogumiła Szolc

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Zał. Nr 1 

Harmonogram przebywania klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 

„Mała Szkoła”

Sala Klasa Liczba uczniów Opiekun sali.
11 1a 16 D. Jastrzębska
2 1b 15 M. Krenc
6 2a 26 K. Kubiak

10 3a 23 E. Dechnik

„Duża Szkoła”

Sala Klasa Liczba uczniów Opiekun sali.
10 4a 19 J. Grzelczak - Serwatka
9 4b 20 R. Dolata
8 5a 11 B. Cebulska - Kempiak
7 6a 19 S. Żelichowska
4 6b 20 E. Grodzka
3 6c 18 A. Walczak
6 7a 25 D. Worwa
5 7b 24 K. Murawska

11 8a 17 J. Kabała
12 8b 11 J. Rosiak
2 - P. Jastrzębski



Zał. Nr 2 

Harmonogram wyjść na przerwę

O wyjściu uczniów na boisko szkolne decyduje nauczyciel kończący dane zajęcia
lekcyjne. Uczniowie wychodzą wahadłowo na dwie strony budynku szkolnego: 

 od ulicy Szkolnej – bocznymi drzwiami (sale nr  5,6 oraz 9,10),
 od boiska szkolnego – bocznymi drzwiami (sale nr  7,8 oraz 11,12)
 głównym wejściem – głównymi drzwiami (sale nr  2,3,4).

Wyjścia na boisko odbywają się naprzemiennie, poziomami.

Pierwsze piętro, przerwy:
8.35 – 8.45
10.25 – 10.35
13.15 – 13.25
Parter, przerwy:
9.30 - 9.40
11.20 – 11.30
14.10 – 14.20

DUŻA PRZERWA:
1. Dodatkowo, nauczyciel kończący zajęcia z dana klasą, może wyjść z 

uczniami na dużą przerwę.
2. Żeby nie kumulować uczniów, wyjście dotyczy klas 4a,4b,5,6a,6b,6c.
3. Klasy czwarte i piąta wychodzą drzwiami od ulicy Szkolnej, klasy szóste 

drzwiami od boiska szkolnego.

Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wyjście, uczniowie wraz z 
nauczycielem zostają w sali lekcyjnej.

Na każdej przerwie uczniami opiekuje się nauczyciel, który zakończył w danej 
klasie zajęcia.



Zał. Nr 3 

Harmonogramem korzystania z szatni sportowych

Uczniowie przychodzą do szatni po zakończeniu przerwy, bez tornistrów, tylko 
strój. 

Szatnie na parterze przeznaczone są dla chłopców, na piętrze dla dziewczynek. 
Do szatni wchodzi maksymalnie pięciu uczniów, po przebraniu się udają się na 
salę gimnastyczną. Po zakończeniu zajęć, w tej samej kolejności następuje 
przebranie się i udanie do sali lekcyjnej. Nad porządkiem czuwają nauczyciele 
wychowania fizycznego.


