
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 8/2020 

 Dyrektora  Szkoły Podstawowej  
im. Bł. ks. J. Popiełuszki w Jelnej  

z dnia 18 maja 2020 r. 
 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć, w tym procedury postępowania na 
wypadek stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia SARS-Cov2 

 
Część I. Organizacja zajęć. 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

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

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

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

5. Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas pracownicy obsługi dokładnie 
czyszczą lub dezynfekują po każdych zajęciach. 

6. W Sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 
1,5 m. Przy Jednym stoliku może siedzieć 1 uczeń.  

7. 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 mogą  wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych 
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub zdezynfekowane.  

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnie  do potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

11. Część zajęć nauczyciele prowadzą na boisku szkolnym lub  na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 
pomiędzy nimi. 

12. Możliwe jest wykorzystanie placu zabaw pod warunkiem wyczyszczenia  
z użyciem detergentu lub dokonaniu  dezynfekcji ławek i urządzeń przed 
 i po zakończeniu zajęć. Czynności wykonuje konserwator. 

13. Sprzęt na boisku wykorzystywany jest czyszczony przed i po zakończeniu zajęć  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

14. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 
między nimi dystans. 



15. Dobór ćwiczeń i zabaw powinien ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu 
kontaktowi pomiędzy uczniami. 

16. W celu uniknięcia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów wydziela 
się odrębne wejścia i szatnie dla dzieci przedszkola i pozostałych uczniów.  

17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci nie mogą wchodzić  
sal, gdzie prowadzone są zajęcia. Rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić 
do szatni pod warunkiem zachowania zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub  
w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.  

18. Rodzice mogą wejść na teren szkoły tylko pod warunkiem osłonięcia  ust i nosa, 
założenia rękawiczek  jednorazowych lub po zdezynfekowaniu  rąk. 

19. Dzieci wchodzą  do szatni pojedynczo. W miarę możliwości wykorzystywany jest 
co drugi wieszak. Uczniowie  nie pozostawiają w szatni odzieży i obuwia 
zastępczego. Po zakończonych zajęciach zabierają je do domu. Za przestrzeganie 
tej zasady opowiedziany jest nauczyciel prowadzący zajęcia.  

20. Zabronione jest wychodzenie  poza teren szkoły. 

21. Uczeń może  zabierać ze sobą do szkoły tylko podręczniki, materiały 
ćwiczeniowe lub przybory. 

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 
 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale 
dydaktyczne. 

23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

24. Pracownicy  administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami. 

25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze  szkoły 
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 
innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

26. Rodzic nie  może przyprowadzać/posyłać dziecka na zajęcia w przypadku  gdy 
dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną (kaszel, gorączka, 
katar).  

27. Uczniowie do szkoły mogą być  przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

29. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko jej pracownicy i dzieci. Pobyt rodziców 
przyprowadzających/ odbierających dzieci ograniczony jest do minimum (pomoc 
w czynnościach samoobsługowy w szatni). Inne osoby nie mogą wchodzić  
i przebywać w przestrzeni, gdzie mogą przebywać dzieci/uczniowie. 

30.  Przebywanie  innych osób z zewnątrz szkole jest możliwe tylko w przypadku, 
gdy jest to konieczne i ograniczone jest  do niezbędnego minimum,  



z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

31. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym  
z rodzicami/opiekunami ucznia. 

32. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 
 u dziecka/ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i dokonuje pomiaru 
temperatury jego ciała. Wykorzystuje do tego celu termometr bezdotykowy. 
Termometr jest   dezynfekowany po użyciu.  

33. Nauczyciel prowadzący powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów 
na pomiar temperatury ciała ucznia,  jeżeli zaistnieje taka konieczność,  
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Jeśli takiej 
zgody nie ma, nauczyciel kontaktuje się z rodzicem/opiekunem telefonicznie. 

34. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel 
zgłasza ten fakt dyrektorowi. Dziecko/ uczeń pod opieką innego nauczyciela lub  
pracownika obsługi pozostaje w  izolacji w odrębnym pomieszczeniu  (sala nr 1)  
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Nauczyciel prowadzący 
zajęcia powiadamia  niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego 
odebrania ucznia ze szkoły. 

35. W przypadku braku kontaktu z rodzicem dyrektor powiadamia o podejrzeniu 
zakażenia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.  

 

Część II.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1. Osoby dorosłe wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekcji rąk  płynem  
umieszczonym przy drzwiach wejściowych, zgodnie  z zamieszczoną  informacją 
o sposobie jego użycia . 

2. Pracownicy obsługi mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 
W razie niespełnienia tych warunków, osoby nie będą   wpuszczone do budynku. 

3. Nauczyciele powinni  regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby 
robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po 
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Pracownicy obsługi mają obowiązek   codziennego  mycia  sal , w których 
odbywają się  zajęcia, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych,  dezynfekcji poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach, klawiatur, włączników. Do czynności dezynfekcyjno-
porządkowych używają użyciu płynów do dezynfekcji powierzchni 

5. Pracownikom  szkoły w razie konieczności dostarczane są w indywidualne 
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki oraz  osłona na usta i nos. 



6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się  plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk –instrukcje. 

7. Pracownicy zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet. 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W  przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów  pracownicy nie powinni przychodzić do 
pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych  
u pracownika  na terenie szkoły Dyrektor wydaje mu polecenie  przejścia do  
odrębnej sali zapewniającej możliwość izolacji  (sala nr 1). Salę wyposaża się 
w środki ochrony: maseczki jednorazowe, fartuch jednorazowy  i płyn 
dezynfekujący). Osoba umieszczona w izolacji ma obowiązek ich  
wykorzystania. 

3. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących  zakażenia  koronawirusem  
wstrzymuje się  przyjmowanie kolejnych grup uczniów. Dyrektor szkoły 
powiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną  w Nowym Sączu oraz organ prowadzący. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,   poddaje się  
gruntownemu sprzątaniu, oraz dezynfekuje się  powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub 
ucznia sekretarz szkoły lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik 
szkoły sporządza    imienną listę osób  przebywających w tym samym czasie 
w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana  
o zakażenie.  

6. Osoby, które miały kontakt z zakażonym powinny stosować się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl . 

 
 
 


