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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz 

pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza 

w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 

Część I 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Określa się szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym prawa                             

i obowiązki Dyrektora oraz Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza 

w Sztumie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie rozprzestrzeniania 

się zakażeń COVID-19, zwane dalej Procedurami. 

2. Niniejsze Procedury zostały opracowane na podstawie: 

1) Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego, 

2) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, 2120, z 2022 r. poz. 64 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 

195 ze zm.);  

4) art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.                   

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

5) art. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2021 r. poz. 4 ze 

zm.); 

6) art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.); 

7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.               

z 2020 r. poz. 1604), 

8) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,(Dz.U.2022r., poz.367), 

9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2021r., poz.861,ze zm.), 

10) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wynikających 
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ze zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na danym terenie (Dz.U.z 2021r. poz.351 ze 

zm). 

3. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 im. Maksymiliana Golisza                

w Sztumie, 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Maksymiliana Golisza  w Sztumie, 

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę                    

o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę                                

o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem 

obowiązków na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie                

w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Dyrektora, 

4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie, 

5) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych uczniów 

uczęszczających do Szkoły, 

6) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2020 

poz. 1842 ze zm.), 

 

§ 2 
Przyprowadzanie i odbieranie uczniów 

 

1. Uczniowie są przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez rodziców lub 

osoby upoważnione przez rodziców zgodnie z procedurą RODO, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, wyposażeni obowiązkowo w maseczki  ochronne. 

2. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz jeżeli w domu ucznia nie przebywa osoba na kwarantannie lub                     

w izolacji w warunkach domowych. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki podczas pobytu uczniów                  

w Szkole rodzice przekazują wychowawcom informacje dotyczące stanu zdrowia w formie 

telefonicznej lub za pomocą informacji w Librus Synergia. 

4. Uczniowie obowiązkowo wyposażeni w maseczkę ochronną przychodzą do Szkoły na 

określoną w Tygodniowym planie lekcji godzinę lekcji, nie wcześniej niż 5/10 minut do jej 

rozpoczęcia, udają się pod wyznaczony gabinet, a po skończonych zajęciach wychodzą 

niezwłocznie z budynku Szkoły.  

5. Podczas przemieszczania się w częściach wspólnych (m.in. korytarze, hole, toalety) 

wszystkich przebywających w Szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

6. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami, jeżeli 

uczniowie z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą zasłaniać ust i nosa. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby ci uczniowie zachowali właściwy dystans, a nauczyciele-

wychowawcy/współorganizujący proces edukacyjny powinni dołożyć wszelkich starań, aby 

uczeń oraz inni użytkownicy wspólnej przestrzeni czuli się bezpiecznie. 

7. Rodzice i osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły nie wchodzą do budynku. 

8. Rodzic używając dzwonka przy drzwiach wejściowych zgłasza odbiór dziecka pracownikowi 

szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, 
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zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami 

oczekującymi na odbiór dziecka. 

9. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych stanem zdrowia ucznia lub innymi 

okolicznościami wymagającymi obecności opiekuna prawnego, rodzice i osoby 

przyprowadzające i odbierające uczniów, wchodzące na teren Szkoły, są zobowiązane 

rygorystycznie przestrzegać niniejszych Procedur oraz wszelkich środków ostrożności, 

przede wszystkim są zobowiązani do: 

1) dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do 

budynku Szkoły lub noszenia rękawiczek jednorazowych, 

2) zakrycia nosa i ust przy wykorzystaniu maseczek, odzieży lub części odzieży, 

3) przyprowadzania i odbierania ucznia bez osób towarzyszących powyżej 8 roku życia, 

4) zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych uczniów oraz 

ich rodziców wynoszącego minimum 1,5 metra, niezwłocznego opuszczenia terenu Szkoły 

po przyprowadzeniu ucznia do Szkoły. 

10. Instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek 

jednorazowych, o których mowa w Załączniku nr 4 i 5 do niniejszych Procedur oraz 

oznaczony zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki znajdują się przy wejściu 

do budynku Szkoły. 

11. Rodzice, o których mowa w pkt. 9 mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej Szkoły (hol, korytarz), lub doprowadzają ucznia do wejścia dla niego 

wyznaczonego z zachowaniem zasady 1 rodzic z uczniem, w odstępie od kolejnego rodzica  

z uczniem minimum 1,5 metra. W holu Szkoły klas I-III nie może przebywać jednocześnie 

więcej niż 10 osób.  

12. Dyrektor wyznacza pracownika, którego zadaniem jest dopilnować, aby: 

1)  rodzice i osoby przyprowadzające i odbierające uczniów, wchodzące do budynku Szkoły 

dezynfekowali ręce lub zakładali rękawiczki jednorazowe, mieli zakryte usta i nos oraz 

nie przekraczali obowiązujących stref przebywania. 

2) uczniowie gromadzący się przed budynkiem Szkoły zachowywali dystans społeczny           

w odniesieniu do pracowników, innych uczniów oraz ich rodziców wynoszący minimum 

1,5 metra. 

13. Dowóz uczniów do Szkoły organizowany na podstawie art.39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym.  

14. Uczniowie wchodzą do Szkoły wskazanym wejściem, w wyznaczonych godzinach zgodnie 

z Harmonogramem wejść i wyjść określonym przez Dyrektora, zgodnie z Tygodniowym 

planem lekcji przy zachowaniu zasady określonej w § 2 pkt 4. Harmonogram jest rozesłany 

przez wychowawców oraz  stanowi Załącznik nr 1 do Części II niniejszych Procedur. 

15. Po wejściu do budynku Szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie  z Instrukcją,             

o której mowa w Załączniku nr 3 do niniejszych Procedur, w przypadku przeciwwskazań 

zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce wodą z mydłem 

zgodnie z Instrukcją, o której mowa w Załączniku nr 2 do niniejszych Procedur. 

16. Uczeń nie może wnosić do budynku Szkoły żadnych zbędnych przedmiotów za wyjątkiem 

podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych oraz pojemników z drugim śniadaniem.  

17. Ograniczenie, o którym mowa w pkt 16 niniejszego paragrafu nie dotyczy uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.                    

W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich 

przedmiotów innym uczniom. Rodzice dziecka są zobowiązani dbać o regularne ich 

czyszczenie  (pranie lub dezynfekcję). 
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18. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

u ucznia, dyrektor/wicedyrektorzy/wychowawca lub pielęgniarka szkolna informuje rodzica 

o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia 

ucznia. 

19. Odbieranie uczniów odbywa się przy wejściu do Szkoły (uczeń klas I-III po zakończonych 

zajęciach niezwłocznie udaje się do miejsca wyznaczonego na pozostawienie okrycia 

wierzchniego, następnie kieruje się do wyjścia/do świetlicy szkolnej lub odbiera go rodzic            

w określony w Procedurach sposób). Pełną opiekę nad dzieckiem stanowi wychowawca klasy 

lub inna osoba wyznaczona przez wicedyrektora. 

20. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się na ogólnych 

zasadach obowiązujących w szkole. Dzieci są przyprowadzane i odprowadzane do drzwi 

wejściowych w środkowej części Łącznika i bezpośrednio pod opieką pracownika szkoły 

zostają odprowadzone do gabinetu 15B. W gabinecie 15B zainstalowano dzwonek. 

21. Przy wejściach do budynku umieszcza się środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje 

korzystania z nich. 

22. Po wejściu do szkoły należy umyć ręce. 

23. Szatnie szkolne są zorganizowane w sposób ograniczający możliwość kontaktu wszystkich 

uczniów ze sobą. Rozmieszczenie szafek uczniowskich oraz miejsc pozostawiania okrycia 

wierzchniego i materiałów niezbędnych do nauki są dostosowane do strefy pobytu uczniów. 

24. Uczniowie klas I-III samodzielnie rozbierają się w miejscach do tego przeznaczonych. 

Dzieciom młodszym pomaga pracownik/nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie 

osób trzecich  w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

25. Wicedyrektorzy klas I-VIII ustalają indywidualny plan tygodnia dla danej klasy, który 

uwzględnia: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, godziny korzystania z przerw, 

godziny korzystania ze stołówki szkolnej, godziny korzystania z boiska szkolnego. 

Opracowany plan podlega monitorowaniu i znajduje się w dokumentacji wicedyrektora. 

26. Uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową, w celu uniknięcia komunikacji publicznej, mogą 

przyjeżdżać do szkoły na rowerach. Wypełnioną zgodę Rodzice składają wychowawcy klasy. 

Rower musi być wyposażony w zabezpieczenia przed kradzieżą. 

 

§ 3 

Organizacja zajęć 
 

1. Szkoła jest czynna od godz.6.30- 16.30, sekretariat szkoły pracuje od godz.7.30-15.30. 

2. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku Szkoły umieszcza się: 

1) niniejsze Procedury, 

2) Wytyczne, o których mowa w § 1 pkt 2 ppkt 1 niniejszych Procedur, 

3) numery telefonów do: 

a) Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, 

b) Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, 

c) Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

d) Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, 

e) Oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, z którymi należy się skontaktować 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, u osoby znajdującej się na terenie 

Szkoły, 

f) Inspekcji sanitarnej 22 25 00 115 

g) Numery alarmowe 999 112 

4) numer telefonu do kontaktu z Dyrektorem oraz adres e-mail Szkoły 
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5) informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka 

dezynfekującego. 

3. Na terenie Szkoły wprowadza się zakaz przebywania osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji,                 

o których mowa w § 2 pkt 9 i 11, § 11 pkt 2  niniejszych Procedur. 

4. W czasie pracy Szkoły, w godzinach od 8:00 do 16.30 drzwi wejściowe do budynku Szkoły są 

zamknięte. Na drzwiach umieszczono dzwonki. 

5. Jeden oddział klasowy uczniów przebywa w miarę możliwości w stałej sali lekcyjnej 

wyznaczonej przez Dyrektora, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia oddziałów.  

6. Harmonogram stałego przydziału  oddziałów klasowych do gabinetów stanowi Załącznik 

nr 2 do II Części Procedur 

7. Poszczególne oddziały klasowe uczniów nie mogą kontaktować się między sobą.  

8. W miarę możliwości do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele 

wyznaczeni przez dyrektora.  

9. W salach lekcyjnych nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować (m.in.: dywany, pluszowe zabawki, puzzle, drobne 

klocki itp.).  

10. Po wejściu do sali lekcyjnej uczeń niezwłocznie zajmuje wyznaczone przez wychowawcę 

miejsce. Uczniowie nie zmieniają miejsc samodzielnie. 

11. W sali lekcyjnej uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Sale lekcyjne wyposażone są w zestaw środków ochrony indywidualnej składający się z: 

maseczki ochronnej, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, a także 

fartucha ochronnego z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. 

13. Sale lekcyjne oraz części wspólne (m.in.: korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Organizacja pracy w salach lekcyjnych odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) nauczyciel rozpoczyna dyżur o godz. 7.45 w sali lekcyjnej, w której odbywa pierwszą 

lekcję lub przychodzi 15 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć i udaje się do 

wyznaczonego gabinetu, 

b) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami 

nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb                 

w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli                                   

i wyposażenia, 

c) jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek 

nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie 

bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić 

dzieci z sali i powiadomić dyrektora, 

d) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. 

Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych, 

e) należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza, 

f) 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 odłożyć do 
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specjalnego pojemnika, potem dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych 

zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły, 

g) nauczyciel opiekuje się uczniami do momentu przejęcia opieki przez zmiennika. Nie 

może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma 

obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności, 

h) nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny, 

i) uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach, 

j) nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi kontraktów/reguł warunkujących 

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

oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów, 

k) podczas wychodzenia grupy uczniów 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,   

l) uczniowie klas I – VIII 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, 

m) 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, 

n) nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw, 

o)  przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka 

powyżej 38 stopni Celsjusza, 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 (zgodnie z § 13 Zasady 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 niniejszych Procedur), 

p) pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

15. Organizacja pracy w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele 

stosuje się: 

a) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów co najmniej 

1,5m, 

b)  pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

c) zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

d) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

e) stosowanie środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących. 

16.Organizacja pracy w pracowniach informatycznych odbywa się zgodnie z poniższymi 
wytycznymi: 

a) uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce, 

b) uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki wyznaczone przez nauczyciela, nie zamieniają 

go,  nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby,  
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c) po zakończonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, myszki 

za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego, 

d) materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą, 

e) po zakończonej dezynfekcji, nauczyciel dezynfekują ręce, 

f) nauczyciel wietrzy gabinet co godzinę lub częściej, w razie potrzeby, 

g) w celu optymalizowania zasad bezpieczeństwa nauczyciel może korzystać z form 

osłaniania klawiatury lub innych rozwiązań służących bezpieczeństwu. 

17.Współorganizacja procesu edukacyjnego (praca nauczyciela wspierającego) odbywa się 

zgodnie poniższymi wytycznymi: 

a)nauczyciel dba o dezynfekcję rąk, przedmiotów, narzędzi, sprzętu i blatów,                               

z którymi ma kontakt podczas pracy z uczniem, 

b)przebywając w bliskim kontakcie z uczniem, pomagając mu, stosuje środki ochrony 

osobistej (maska). Może używać rękawic jednorazowych. 

c)po zakończonej pracy środki ochrony osobistej wyrzuca do kosza z pokrywą. 

 

18.Dyrektor szkoły oraz nauczyciele uczący wspierają ucznia z chorobami przewlekłymi 

poprzez zachowywanie dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy oraz w przypadku 

braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas 

zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni- poprzez obowiązek zasłaniania ust i 

nosa. 

 
19. Dyrektor szkoły we współpracy z pielęgniarką szkolną, ustala i upowszechnia zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone przepisami prawa oraz aktualne wytyczne, m.in. Ministerstwa 

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

20. Dyrektor szkoły wyznacza węzły sanitarne dla poszczególnych klas.  

 

21. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a w dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje 

dezynfekcji oraz umieszcza się kosze z pokrywą na zużyte środki ochrony osobistej. 

 
22. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym odbywają się w ścisłym reżimie 
sanitarnym. 

 

§ 4 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne na terenie Szkoły są organizowane dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. 

2. Udział uczniów w zajęciach, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest dobrowolny              

i uzależniony od decyzji rodziców. 

3. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele/specjaliści w miarę możliwości są zobowiązani do 

osłony ust i nosa, ograniczenia biżuterii do niezbędnego minimum. 

4. Należy ograniczyć kontakty pracowników niezaangażowanych w bezpośrednią pracę                

z uczniami uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych/logopedycznych od uczniów 

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych/logopedycznych i nauczycieli prowadzących te 

zajęcia.  

5. Organizacja zajęć rewalidacyjnych odbywa się zgodnie z następującymi wytycznymi: 
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a) uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali  dezynfekują ręce, 

b) uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali 

bez koniecznej potrzeby, 

c) po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę, 

d) materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

 

§ 5 

Organizacja świetlicy szkolnej 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się świetlicy szkolnej oraz w salach 

wyznaczonych przez dyrektora (sala nr 6, nr 32- socjoterapeutyczna)  lub innej w zależności 

od sytuacji bieżącej. 

2. Dyrektor wraz z nauczycielami świetlicy ustala regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej 

(w tym socjoterapeutycznej) z uwzględnieniem zapisów dotyczących zachowania 

bezpieczeństwa podczas epidemii, w tym częstego mycia rąk. 

3.  Godziny pracy świetlicy określa Dyrektor w Regulaminie pracy świetlicy, który stanowi 

Załącznik nr 3 do Części II niniejszych Procedur. 

4. W świetlicy szkolnej nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. (m.in.: dywany, pluszowe zabawki, puzzle, 

drobne klocki itp.).  

5. W świetlicy szkolnej w miarę możliwości uczniowie są przyporządkowani do stolików              

z uczniami z danego oddziału klasowego. 

6. W świetlicy szkolnej zwraca się szczególną uwagę na mycie rąk mydłem oraz umieszcza się 

środki do dezynfekcji rąk, w miejscu umożliwiającym uczniom łatwy dostęp pod nadzorem 

nauczyciela. 

7. Świetlicę szkolną należy wietrzyć w czasie pobytu uczniów nie rzadziej niż co godzinę oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

§ 6 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, w dniach i godzinach 

określonych przez dyrektora zgodnie z Regulaminem funkcjonowania biblioteki szkolnej 

opracowanym przez nauczycieli- bibliotekarzy stanowiącym Załącznik nr 4 do Części II 

Procedur. 

2. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje obowiązki przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej 

tj. przyłbicy/maseczki oraz w rękawiczek jednorazowych. 

3. Podczas godzin pracy biblioteki szkolnej w pomieszczeniu biblioteki szkolnej może 

przebywać tylko nauczyciel- bibliotekarz. 

4. Wypożyczanie i zwrot książek następuje w sposób bezpieczny, określony w Instrukcji 

wypożyczania książek, będącej Załącznikiem nr 5  do Części II niniejszych Procedur. 

5. Podczas wypożyczania książek należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy 

nauczycielem- bibliotekarzem, a uczniem wynoszącą co najmniej 1,5 metra. 

6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczając je 

datą, w której zostały przyjęte oraz jest odpowiedzialny za właściwe wyznaczenie 

bezpiecznych stref pracy. 

7. Minimalny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                    

w bibliotece szkolnej wynosi 48 godzin. 
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§ 7 

Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

1. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane są głownie na świeżym powietrzu. 

2. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają, zajęcia prowadzi się w sali gimnastycznej. 

3. W sali gimnastycznej może przebywać jeden oddział klasowy uczniów. 

4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub dezynfekowane po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

5. Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować 

dystansu, nie stosuje się  ćwiczeń i gier kontaktowych. 

6. Salę gimnastyczną należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

7. W przebieralni w tym samym czasie, może przebywać jeden oddział klasowy uczniów.  

8. Uczniowie przebierają zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra. 

9. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują Harmonogram korzystania                                 

z przebieralni, który stanowi Załącznik nr 6 do Części II niniejszych Procedur. 

10. Organizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) w sali gimnastycznej mogą przebywać uczniowie zgodnie z Tygodniowym rozkładem 

zajęć. Między uczniami należy zachować odpowiedni dystans,  

b) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę i szatnię , w której będą przebywali 

uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych, 

c) należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie 

po zakończonych zajęciach, 

d) każda grupa korzysta z szatni zgodnie z przydziałem wynikającym z opracowanego 

przez nauczycieli wychowania fizycznego harmonogramu,  

e) uczniowie przebierający się w szatni powinni zachować odpowiedni dystans, 

f) wykorzystywane podczas zajęć sprzęty i przybory sportowe należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. Nauczyciel ma obowiązek przekazać pracownikowi 

obsługi sprzęty i pomoce do dezynfekcji. Wykorzystane podczas zajęć sprzęty                       

i przybory powinny być umieszczone w pudełku plastikowym z napisem Do 

dezynfekcji i zawsze znajdować się w jednym miejscu, 

g) nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi  ćwiczenia zachowując reżim sanitarny, 

h) nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych 

ani podawać lekarstw, 

i) w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, 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 

(postępować zgodnie z § 13 Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

COVID-19 niniejszych Procedur). 

§ 8 

Organizacja przerw międzylekcyjnych, w tym pobytu uczniów  

poza budynkiem Szkoły 

1. Szkoła nie organizuje wyjść uczniów poza teren Szkoły do przestrzeni zamkniętych                    

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 
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2. Szkoła organizuje pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym na boisku 

szkolnym oraz może organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,                 

z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

3. Na boisku uczniowie mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

4. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze, nauczyciel przypomina uczniom zasady 

dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na 

obowiązujące w szkole regulaminy korzystania z boiska. 

5. Na boisku szkolnym mogą przebywać w tym samym czasie oddziały klasowe wyznaczone               

w Harmonogramie pobytu uczniów na boisku szkolnym będącym Załącznikiem nr 7 do 

Części II Procedur. Harmonogram oparty jest na zasadach wynikających z wewnętrznych 

ustaleń, bieżącej sytuacji i organizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego. Może ulegać 

wielokrotnym zmianom. 

6. Każda grupa przebywająca na powietrzu  ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać. 

Uczniowie muszą zachowywać dystans przynajmniej 1,5 metra.   

7. Nauczyciele zobowiązani są zapewnić takie rozwiązania, aby uczniowie z poszczególnych 

oddziałów klasowych uczniów nie kontaktowali się ze sobą. 

8. Podczas lekcji wychowania fizycznego dopuszcza się korzystanie z koszy do piłki koszykowej 

i bramek do piłki nożnej znajdujących się na boisku szkolnym jedynie w sytuacji 

wykonywania ćwiczeń przez pojedynczych uczniów. Po zajęciach urządzenia są 

dezynfekowane.  

9. Z terenu szkoły mogą korzystać jedynie uczniowie uczęszczający do Szkoły pod nadzorem 

nauczyciela. Na terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice i inne osoby trzecie, z wyjątkiem 

sytuacji, o których mowa w § 2 pkt 9 i 11, § 11 pkt 2  niniejszych Procedur. 

10. Do organizacji zajęć podczas pobytu uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły 

nauczyciele mogą wykorzystywać sprzęt sportowy m.in.: piłki, skakanki, obręcze itp.                

w ilości adekwatnej do ilości uczniów. Po użyciu ww sprzęt jest czyszczony lub 

dezynfekowany. Dezynfekcji dokonuje pracownik szkoły. 

11. Po powrocie do Szkoły uczniowie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z Instrukcją,  o której 

mowa w Załączniku nr 4 do niniejszych Procedur. 

12. Przerwy międzylekcyjne są organizowane w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 minutach zajęć. Oddział klasowy uczniów spędza przerwy pod 

nadzorem wyznaczonego nauczyciela, w gabinetach przydzielonych poszczególnym 

oddziałom klasowym. 

13.  Harmonogram organizacji opieki/dyżurów nauczycielskich stanowi Załącznik nr 8  do 

Części II niniejszych Procedur. 

14. Podczas przerw nauczyciele są zobowiązani zapewnić takie rozwiązania, aby uczniowie                  

z poszczególnych oddziałów klasowych uczniów nie kontaktowali się ze sobą. 

§ 9 
Zadania Dyrektora Szkoły 

1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 

pobytu uczniów w Szkole. 

2. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej oraz izolacji społecznej uczniów dyrektor szkoły 

realizuje działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów 

w powiązaniu z dbałością o bezpieczeństwo zdrowotne. 

3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) zapewnienie organizacji pracy Szkoły uniemożliwiającej stykanie się ze sobą 

poszczególnych oddziałów klasowych uczniów w szczególności w szatni podczas 
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przyjmowania uczniów do Szkoły, podczas przerw lub zajęć m.in.: na sali gimnastycznej 

czy na boisku szkolnym,  

2) zapewnienie sprawnej i szybkiej komunikacji z Rodzicami poprzez kontakt telefoniczny 

lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, 

3) kontaktowanie się z Rodzicami w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby                       

u Ucznia, 

4) nadzorowanie i monitorowanie codziennych prac porządkowych wykonywanych przez 

Pracowników ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek, klawiatury, włączników światła, uchwytów, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania 

posiłków. 

5) informowanie Organu prowadzącego oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty                           

w Sztumie o zaistnieniu podejrzenia choroby u Ucznia lub Pracownika; 

6) w razie konieczności zaopatrzenie Pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki  oraz osłonę na usta i nos, 

7) współpraca ze służbami sanitarnymi; 

8) przeszkolenie Pracowników w zakresie zasad i sposobu postępowania zgodnie                      

z niniejszymi Procedurami w szczególności w zakresie zasad postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia COVID-19; 

9) zapoznanie Rodziców z niniejszymi Procedurami poprzez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły lub zamieszczeniu w dzienniku elektronicznym w Librus Synergia; 

10) zachęcanie do szczepień profilaktycznych mających na celu zniwelowanie skutków 

pandemii. 

§ 10 

Obowiązki Pracowników 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy Pracownik zapoznaje z treścią niniejszych 

Procedur, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do ich przestrzegania              

i stosowania. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Procedur. 

2. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie 

poleceń i wskazówek Dyrektora, a także zobowiązany jest współdziałać z dyrektorem                      

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

do ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z innymi 

Pracownikami, przy zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 metra. 

3. Pracownik zobowiązany jest przychodzić do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz jeżeli w domu Pracownika nie 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Pracownik, który mógł mieć kontakt z osobą, która powróciła z regionów wysokiego ryzyka 

zakażenia wirusem lub osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracodawcy telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o objęciu kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

6. Pracownik jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wirusa SARS-

CoV-2 oraz do stosowania się do ich zaleceń. 
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7. Pracownik zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności 

zobowiązany jest: 

1) regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z Instrukcją, o której mowa                                   

w Załączniku nr 2 do niniejszych Procedur lub  

2) dezynfekować ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z Instrukcją, o której mowa 

w Załączniku nr 3 do niniejszych Procedur; 

3) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Szkoły; 

4) zachować dystans społeczny minimum 1,5 m; 

5) informować dyrektora/wicedyrektorów o wszelkich objawach chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych u ucznia; 

8. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole oraz informuje 

dlaczego zostały wprowadzone.  

9. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) dbanie o to, aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować (m.in.: dywany, pluszowe zabawki, puzzle, 

drobne klocki itp.), 

2) wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie potrzeby 

również w czasie zajęć, 

3) wyjaśnianie uczniom podstawowych zasady higieny w tym: 

a) informowanie o konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

b) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy 

kasłania, 

c) przedstawianie sposobu prawidłowego mycia rąk, zgodnie z Instrukcją mycia rąk,                  

o której mowa w Załączniku nr 2 do niniejszych Procedur, 

4) dbanie o to, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu 

do Szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego 

powietrza, 

5) nadzorowanie, czy uczeń wchodzący lub opuszczający salę nie posiada ze sobą żadnych 

niepotrzebnych przedmiotów, 

6) nadzorowanie czy uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych                                      

i podręczników, 

7) organizowanie przerw podczas zajęć i nadzorowanie uczniów podczas przerw, 

8) dbanie o to, aby uczniowie z jednego oddziału klasowego nie przebywali w bliskiej 

odległości do uczniów z drugiego oddziału klasowego, 

9) dbanie o to, aby uczniowie w trakcie zajęć unikali bliskich kontaktów, 

10) zachowywanie w stosunku do pracowników administracji, i obsługi oraz kuchni dystansu 

społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra, 

11) prowadzenie edukacji profilaktycznej i prozdrowotnej, w tym działań zachęcających do 

szczepień profilaktycznych w celu złagodzenia objawów pandemii. 

10. Do obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności:  

1) co najmniej dwa razy dziennie lub w razie potrzeb mycie i/lub dezynfekowanie 

pomieszczeń i wyposażenia szkoły, a w szczególności: ciągów komunikacyjnych, poręczy, 

włączników światła, klamek, uchwytów, poręczy krzeseł, siedzisk i oparć krzeseł, blatów 

stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi wejściowych do budynku 

Szkoły, szafek w szatni (powierzchnie płaskie), kurków przy kranach,  

2) wietrzenie pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów                

i pracowników na wdychanie oparów, 

3) mycie i dezynfekowanie używanych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu 

sportowego, 
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4) ograniczenie kontaktów z nauczycielami i uczniami. 

11. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków 

ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

 

12. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń     
i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać 
częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. 

13. Pracownicy utrzymują odległości 2 metrów pomiędzy swoimi stanowiskami pracy. 

14. Wykonaną dezynfekcję pracownik potwierdza wpisem w karcie monitorowania dezynfekcji. 

15. Do obowiązków Pracownika wyznaczonego przez Dyrektora do wykonywania czynności 

związanych z codziennym przychodzeniem ucznia do szkoły należy w szczególności: 

1) nadzorowanie, aby Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze Szkoły 

dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki przy wejściu do budynku Szkoły, zakrywały 

usta i nos oraz zachowywały dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra, 

2) w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, pracownik natychmiast 

informuje dyrektora/wicedyrektora lub wychowawcę o zaistniałej sytuacji. 

 

§ 11 

Sposoby komunikacji z rodzicami uczniów 
1. Komunikacja dyrektora oraz nauczycieli z Rodzicami odbywa się poprzez kontakt 

telefoniczny lub z wykorzystaniem, dziennika elektronicznego Librus Synergia lub 

bezpośrednio po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca spotkania. 

2. Podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu uczestnicy spotkania są 

zobowiązani rygorystycznie przestrzegać niniejszych Procedur oraz wszelkich środków 

ostrożności, przede wszystkim są zobowiązani do: 

1) dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do 

budynku Szkoły lub noszenia rękawiczek jednorazowych, 

2) zakrycia nosa i ust przy użyciu wykorzystaniu maseczek, odzieży lub części odzieży, 

3) zachowania dystansu społecznego w odniesieniu wynoszącego minimum 1,5 metra. 

3. Komunikacja pomiędzy rodzicami a Sekretariatem szkoły odbywa się poprzez kontakt 

telefoniczny na numer telefonu 556406353, z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres 

e-mail sp2_sztum@op.pl 

4. Kontakt odbywa się w godzinach pracy szkoły. 

 

§ 12 

Zasady higieny i dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń Szkoły 

1. Pomiaru temperatury ciała dokonuje pracownik upoważniony przy dyrektora przy użyciu 

termometru bezdotykowego w przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika 

niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Termometr bezdotykowy należy dezynfekować po każdym użyciu. 

3. Termometry bezdotykowe znajdują się na stanowiskach pracy sprzątaczek, w gabinecie 

pielęgniarki, sekretariacie szkoły i są używane przez osoby do tego wyznaczone.  

4. Uczniowie podczas pobytu w Szkole, regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po 

przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie 

ze świeżego powietrza. 

5. Uczniowie dezynfekują ręce po wejściu do sali lekcyjnej i przed wyjściem po zakończonych 

zajęciach. 

mailto:sp2_sztum@op.pl
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6. Uczniowie i pracownicy podczas pobytu w Szkole stosują ochronę podczas kichania                     

i kaszlu oraz unikają dotykania oczy, nosa i ust. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się Instrukcję mycia rąk, o której 

mowa w Załączniku nr 2 do niniejszych Procedur. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się Instrukcje prawidłowego 

nakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, o których mowa w 

Załączniku nr 4 i 5  do niniejszych Procedur oraz oznaczony zamykany pojemnik na zużyte 

rękawiczki i maseczki. 

9. Przy każdym dozowniku z płynem dezynfekującym zamieszcza się Instrukcję dezynfekcji 

rąk, o której mowa w Załączniku nr 3 do niniejszych Procedur. 

10. Dezynfekcja toalet jest przeprowadzana na bieżąco po każdym użyciu. 

11. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz w razie potrzeby 

również w czasie zajęć. 

12. Podczas przeprowadzania dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń Szkoły należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

13. Czyszczenie i dezynfekcja wyposażenia sal, w tym pomocy dydaktycznych i sprzętu 

sportowego odbywa się zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszych Procedur. 

§ 13  

Organizacja żywienia  

1. Szkoła zapewnia wyżywienie uczniom w czasie pobytu w Szkole. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz 

dodatkowych zasad szczególnej ostrożności określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Dostawa artykułów spożywczych oraz zwrot pojemników służących do przewozu posiłków 

odbywa się przez wyznaczone okienko od ul. Reja. 

4. Dostawcy artykułów spożywczych są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej oraz 

poinformować Intendenta Szkoły o planowanej godzinie przyjazdu. 

5. Intendent odbiera dostawę przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej tj. maseczki, 

fartucha oraz w rękawiczkach jednorazowych. 

6. Dostarczone produkty spożywcze oraz pojemniki do przewozu produktów są myte lub 

dezynfekowane przez intendenta lub pracownika kuchni wyznaczonego przez dyrektora                 

i następnie przenoszone do kuchni/magazynu.  

7. Powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu, w którym odebrana została dostawa oraz odbyło 

się wydanie posiłków lub odbiór pojemników, są myte lub dezynfekowane. 

8. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z nauczycielami i uczniami.  

9. Pracownicy kuchni wykonują zadania zachowując w miarę możliwości odległość 1,5 metra 

pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli jest to niemożliwe przy zastosowaniu środków ochrony 

osobistej  tj.: maseczek  i rękawiczek jednorazowych. 

10. Pomieszczenia kuchni są wyposażone płyny dezynfekujące. 

11. W pomieszczeniach kuchni należy utrzymać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz naczyń i sztućców. 

12. Posiłki dla uczniów są wydawane w pomieszczeniu stołówki szkolnej przez pracownika 

kuchni przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej tj. maseczki, fartucha oraz                                

w rękawiczkach jednorazowych według Harmonogramu korzystania ze stołówki szkolnej 

ustalonego przez dyrektora, będącego Załącznikiem nr 9 do Części II niniejszych Procedur. 
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13. Przed posiłkiem oraz po jego spożyciu uczeń myje ręce w łazience przy użyciu mydła 

antybakteryjnego zgodnie  z instrukcją mycia rąk i wyciera w ręczniki jednorazowe. 

14. Posiłki podaje się uczniom przez osoby do tego wyznaczone.  

15. Rezygnuje się z samoobsługi ( samodzielne pobieranie napojów i potraw przez uczniów). 

16. Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach w pomieszczeniu stołówki szkolnej.  

17. W stołówce szkolnej odległości pomiędzy stolikami dla uczniów wynoszą minimum 1,5 

metra.  

18. Do stolików siadają uczniowie z danego oddziału klasowego. 

19. Z obszaru sali jadalnej zostają usunięte wszelkie dodatki (np.serwetki, sztućce, wazoniki, 

cukier). 

20. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.  

21. Po każdej grupie uczniów pracownik kuchni dezynfekuje blaty stołów, poręcze krzeseł, przy 

których spożywane były posiłki. Karta kontroli dezynfekcji stanowi Załącznik nr 8 do 

niniejszych Procedur. 

22. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 60oC i je wyparzać. 

23. Pracownicy kuchni po zakończonej pracy, dezynfekują szafki oraz sprzęty kuchenne. 

 

§ 14 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W budynku Szkoły wyznacza się pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby, u której 

stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych 6B. 

2. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest wyposażone                          

w apteczkę pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy, środki do dezynfekcji rąk oraz 

zestaw indywidualnych środków ochrony osobistej w tym: maseczkę ochronną, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, a także fartuch ochronny z długim rękawem, do użycia w razie 

potrzeby oraz Karta zdarzeń podejrzenia zarażeniem COVID -19, o której mowa                               

w Załączniku nr 9 do niniejszych Procedur. 

3. Płyn dezynfekujący oraz Instrukcja dezynfekcji rąk znajdują się także przy wejściu do 

pomieszczenia przeznaczonego do izolacji osób. 

4. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe sugerujące chorobę 

zakaźną, pracownik wskazany przez dyrektora przy wykorzystaniu środków ochrony 

osobistej tj.: maseczki ochronnej, przyłbicy, rękawiczek jednorazowych i fartucha 

ochronnego z długim rękawem natychmiast odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu 

przeznaczonym do izolacji osób i pozostaje z nim do momentu odbioru przez rodzica. 

5. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona niezwłocznie informuje rodziców o stwierdzeniu 

u ucznia objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, powiadamia o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze Szkoły i ustala godzinę odbioru. 

6. Jeżeli po upływie ustalonej godziny odbioru, Rodzic nie odbierze ucznia ze Szkoły, dyrektor 

powiadamia Powiatową Komendę Policji, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Malborku. 

7. Nauczyciel grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,                          

w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (m.in.: mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików i krzeseł). 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika w trakcie wykonywania pracy, niepokojących 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik niezwłocznie 

kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną oraz informuje dyrektora lub wicedyrektorów, a także przebywa                       

w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji osób.  
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9. Przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana 

może zadzwonić na numery alarmowe 999 lub 112. 

10. Dyrektor lub pracownik przez niego wyznaczony wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły 

kolejnych uczniów do czasu zakończenia czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń,  

w których przebywał i poruszał się pracownik lub uczeń. 

11. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 4 i 8 niniejszego paragrafu dyrektor 

lub pracownik przez niego wyznaczony zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie Szkoły instrukcje  i polecenia przez 

nią wydane. 

12. Pomieszczenia, w którym przebywał i poruszał się pracownik  z infekcją dróg oddechowych 

są bezzwłocznie myte, a powierzchnie dotykowe m.in.: klamki, włączniki światła, poręcze, 

uchwyty dezynfekowane przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

13. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu 

przez osobę z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane. 

14. Dyrektor lub pracownik przez niego wyznaczony sporządza listę osób przebywających           

w tym samym czasie w częściach budynku Szkoły, w których przebywała osoba podejrzana             

o zakażenie. 

15. Dyrektor informuje Organ prowadzący oraz Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie 

o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych Uczniów i Pracowników sugerujących 

chorobę zakaźną. 

16. Dyrektor wraz z Organem prowadzącym na podstawie zaleceń i wskazań Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego podejmują decyzję odnośnie dalszych działań                  

w przypadku stwierdzenia wystąpienia zakażenia na terenie Szkoły. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnich 14 dniach na terenie 

Szkoły, Dyrektor/osoba przez niego wyznaczona  niezwłocznie zawiadamia Organ 

prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek 

i instrukcji do dalszego postępowania. 

18. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz sporządzić 

listę osób przebywających w tej części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie. 

19. Należy monitorować informacje zamieszczane przez Głownego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Procedurami zastosowanie mają przepisy Ustawy, 

Wytycznych, przepisy wewnętrzne obowiązujące w Szkole oraz przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Część II niniejszych Procedur stanowi zbiór Regulaminów, harmonogramów, instrukcji                    

i innych rozwiązań opracowanych dla codziennego funkcjonowania placówki w celu zachowania 

wszelkich środków ostrożności, bezpieczeństwa i  przeciwdziałania skutkom związanym                            

z pandemią. Załączniki znajdujące się w Części II niniejszych Procedur mogą ulegać 

modyfikacjom wynikającym z bieżącego funkcjonowania placówki. 

 
 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

 ............................................................................  Sztum, dnia ………………………………. roku 

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

              Imię i nazwisko pracownika 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Zarządzeniem nr 50/2021-2022 Dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie 
wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz 
pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie w związku               
z wystąpieniem COVID-19 i zobowiązuje się do jego przestrzegania i stosowania.  

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana/zostałem poinstruowany, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie 

powinnam/ nie powinienem przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z Dyrektorem/Wicedyrektorem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogę być zakażona/zakażony koronawirusem. 

 

Zobowiązuję się natychmiast powiadomić Dyrektora/Wicedyrektora Szkoły 

telefonicznie na numer telefonu 55 6406353/54 w sytuacji gdy: 

 miałam/miałem kontakt z osobą, która powróciła z regionów wysokiego ryzyka zakażenia 

wirusem, osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub osobą 

objętą kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym, 

 zostałam objęta/zostałem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub                       

o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS CoV-2, 

pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 
 

Zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz komunikatami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2, 

dostępnymi na stronach gis.gov.pl i www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz do stosowania się 

do ich zaleceń, a także do obowiązujących przepisów prawa. 

 

 ......................................................................  
 data i czytelny podpis pracownika 
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Załącznik nr 2 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 
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Załącznik nr 3 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 
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Załącznik nr 4 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 
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 Załącznik nr 5 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 
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Załącznik nr 6 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 

 
 

REJESTR MONITORINGU POMIARU TEMPERATURY  
 

Data wykonania pomiaru: ………………..……….. 

L.p. Nazwisko i imię  
Wskazanie 

termometru 
Godzina 

podpis osoby 
monitorującej 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
 

    

15 
 

    

16 
 

    

17 
 

    

18 
 

    

19 
 

    

20 
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Załącznik nr 7 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 

 
ZASADY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJA WYPOSAŻENIA SAL,   

W TYM POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 
1.Dezynfekcja wyposażenia stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania 
oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu 
niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.  W przypadku szkół dezynfekowanie 
oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

2.Wszystkie pomoce dydaktyczne, zabawki dopuszczone do użytku uczniów należy czyścić 
w dwóch etapach: 

 
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

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

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

umyciu każdej zabawki należy dokładnie ją wypłukać. Należy zwracać uwagę na 

trudno dostępne miejsca, należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 

powierzchnie. 

2) Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich rozmiarów 

można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82°C. 

3) Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek 

wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie 

pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się w 

temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć minut. 

4) 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, 

 ściereczką nasączoną preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu. 

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. 
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1. Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

 
1) Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

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. 
 
 

2) Zabawki materiałowe 
Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki 

wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia 

jest wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie 

można zanurzyć w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany 

lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub 

płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez 

pełnego zamoczenia - specjalnego preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed 

udostępnieniem Uczniom przedmioty muszą zostać dokładnie wysuszone. 
 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają 
usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze 
względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji 

 
 

3) Zabawki elektroniczne 
Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich 

mycie i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą                             

z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką 

nasączoną środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się 

do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku 

wcześniej opisanych zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed 

udostępnieniem Uczniom. 

 

4) Zabawki i instrumenty muzyczne  

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę 

zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji 

przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba 

dezynfekować po każdym użyciu. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są 

usunięte. 

5) Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć                               

i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. 

Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych 

elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną 

odpowiednim środkiem dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu 
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pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6) Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca 

się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jeden uczeń,                  

w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

 

7) Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą 

ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką.                 

W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim 

preparatem, a następnie wytrzeć do sucha. 

 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 

plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek 

indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pojemnikach lib 

przynoszonych przez uczniów. 

8) Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem uczniom musi zostać zdezynfekowana. 

Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, 

do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. 

Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem                      

w sprayu. 

 

2. Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare 
mydło - również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. 
Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 
Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat nie może podrażniać skóry, 
2) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 
3) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 
4) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta dotyczące przeznaczenia preparatu. 
 
      Korzysta się z preparatów rekomendowanych przez GIS. 
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Załącznik nr 8 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 
 

KARTY MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI 
 

Lp. 
Data 

wykonania 
dezynfekcji 

Godzina Osoba wykonująca 
Podpis 

wykonującego 
Podpis osoby 
kontrolującej 

Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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Załącznik nr 9 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

KARTA ZDARZEŃ PODEJRZENIA ZARAŻENIEM COVID -19 
 

L.p. Data 

Nazwisko i imię osoby,  
u której  wystąpiły objawy 

chorobowe sugerujące 
zakażenie Covid-19 

Objawy Formy pomocy 
Podpis osoby 

opiekującej się 
uczniem 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
 

     

13 
 

     

14 
 

     

15 
 

     

16 
 

     

17 
 

     

18 
 

     

19 
 

     

20   
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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów                 
oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2                                                 

im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 
w związku z wystąpieniem COVID-19 

Część II- Harmonogramy, regulaminy, instrukcje i ustalenia 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Spis treści: 

Załącznik 1 : Harmonogram wejść i wyjść do i ze szkoły 

Załącznik 2 : Harmonogram stałego przydziału oddziałów klasowych do gabinetów 

Załącznik 3 : Regulamin pracy świetlicy, 

Załącznik 4 : Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej 

Załącznik 5: Instrukcja wypożyczania książek 

Załącznik 6: Harmonogram korzystania z przebieralni w-f 
Załącznik 7: Harmonogramie pobytu uczniów na boisku szkolnym 

Załącznik 8: Harmonogram organizacji opieki/dyżurów nauczycielskich 

Załącznik 9: Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej 

Załącznik 10: Czynności wykonywane w kuchni i na stołówce 

Załącznik 11: Zasady pracy na lekcjach (regulaminy przedmiotowe) 
a) edukacja wczesnoszkolna 

b) godzina wychowawcza 

c) język polski 

d) język angielski 

e) język niemiecki/hiszpański 

f) matematyka 

g) zajęcia rozwijające z matematyki 

h) przyroda 

i) historia 

j) wiedza o społeczeństwie 

k) geografia  

l) biologia 

m) fizyka 

n) chemia 

o) plastyka 

p) muzyka 

q) technika 

r) informatyka 

s) wychowanie fizyczne 

t) edukacja dla bezpieczeństwa 

u) wychowanie do życia w rodzinie 
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v) doradztwo zawodowe 

w) religia 

x) zajęcia rewalidacyjne 

y) zajęcia logopedyczne 

z) zajęcia wspomagające po powrocie do szkoły 

 

 


