
Organizacja pracy 

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

oraz procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w wyznaczo-

nym przez MEN terminie organizuje się w szkole zajęcia dla uczniów. 

2. W czasie trwania zajęć w szkole na terenie placówki przebywa pielęgniarka. Zasady 

postępowania dotyczące opieki pielęgniarki nad uczniami określają zalecenia Krajo-

wego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Na zajęcia nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na 

możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren 

szkoły (w wyjątkowych przypadkach muszą uzyskać zgodę pracownika szkoły). 

4. W szkole ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z za-

chowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, ręka-

wiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Przed wejściem na korytarz szkolny jest umieszczona informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku. Płyn dezynfekujący 

zapewnia szkoła. 

6. W szkole uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa. Natomiast w 

przypadku, gdy pracownik będzie wykonywał czynności, przy których nie będzie 

mógł zachować odpowiedniego dystansu wobec dziecka, powinien nałożyć maseczkę 

lub przyłbicę, a w razie potrzeby rękawiczki. 

7. Na korytarzu szkolnym jest umieszczona informacja o numerach telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi dyrektor/wicedyrektor 

lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować w przypadku stwierdzenia obja-

wów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

 

II. Organizacja konsultacji  

1. W szkole mogą przebywać w wyznaczonym terminie uczniowie, którzy uzgodnili 

z nauczycielami termin konsultacji lub chcą zwrócić książki do biblioteki. 

2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej zostały określone przez 

MEN i znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki 

3. Konsultacje organizowane są od 25 maja dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca dla 

wszystkich uczniów. 

4. Nauczyciel po poinformowaniu dyrektora szkoły wyznacza dla swoich uczniów 

jedną godzinę konsultacji w tygodniu.  

5. Konsultacje nie zastępują lekcji. 

6. Konsultacje odbywają się on-line przez aplikację Teams, a w uzasadnionych przy-

padkach w kontakcie osobistym na terenie szkoły.  

7. Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Decyzja zależy od 

nauczyciela. 

8. Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji najpóźniej dzień wcześniej przed 

terminem określonym w harmonogramie i podaje cel konsultacji (problem eduka-

cyjny, który zamierza omówić z nauczycielem).  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


9. Nauczyciel na tej podstawie wyznacza czas i formę konsultacji (określa, ile czasu 

może poświecić uczniowi; czy spotka się z nim indywidualnie, czy w grupie; on-

line czy na terenie szkoły). 

10. Uczeń jest zobowiązany do obecności na konsultacjach, jeśli umówił się z nauczy-

cielem. 

 

III. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

1. Dzieci, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy, mogą uczestniczyć 

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w godzinach od 7.30 do 15.30. 

2. W jednym oddziale/grupie może przebywać do 12 osób (minimalna przestrzeń do za-

jęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę. 

3. Każdy oddział/grupa ma zajęcia tylko w jednej sali. 

4. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów bez zgody wychowawcy. 

5. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu 

pracy, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i krzesła oraz klamki co naj-

mniej 2 razy w ciągu dnia. 

6. Wyznaczeni przez dyrektora pracownicy monitorują codziennie prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach. 

7. Każdy uczeń ma przydzieloną swoją ławkę szkolną w bezpiecznej odległości od dru-

giej ławki, tj. min. 1,5m. 

8. Zajęcia będą tak organizowane przez nauczycieli, aby nie stwarzać sytuacji do zbyt 

bliskich kontaktów między dziećmi. 

9. Nauczyciele zorganizują przerwy dla swojego oddziału/grupy adekwatnie do potrzeb 

dzieci, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Oddział/grupa spędza przerwy w sali 

pod nadzorem nauczyciela (dotyczy zajęć dydaktycznych, jeśli zostaną przywrócone). 

10. Uczniowie z różnych oddziałów/grup nie będą kontaktowali się ze sobą. 

11. W czasie zajęć w miarę możliwości uczniowie będą korzystali z pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości i dystansu pomiędzy nimi. 

12. Uczniowie nie będą wychodzili poza teren szkoły. 

13. O ile będzie taka możliwość, zorganizuje się żywienie dzieci z zachowaniem procedu-

ry higieny i bezpieczeństwa. 

 

IV. Przyprowadzanie ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i jego odbiór przez 

opiekunów 

1. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.  

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowa-

dzać ucznia do szkoły. 

4. Uczniowie są odbierani od rodziców/opiekunów w przedsionku szkoły. 

5. Pracownik szkoły po pomiarze temperatury pozwala opiekunowi na zdjęcie dziecku 

maseczki i prowadzi ucznia do sali zajęć. Rodzic zabiera maseczkę dziecka ze sobą. 

6. W sali uczeń zostanie skierowany do łazienki, aby dokładnie umyć ręce. Dopiero po 

tej czynności dziecko może uczestniczyć w zajęciach. 

7. Pracownik wyznaczony do odbioru uczniów od rodziców dba o to, by dzieci z różnych 

oddziałów nie kontaktowały się ze sobą. 

8. Rodzice/opiekunowie, którzy przychodzą odebrać ucznia ze szkoły, dzwonią do 

drzwi, podają imię i nazwisko ucznia oraz oddział/grupę. Rodzic/opiekun oczekuje na 

ucznia w przedsionku szkoły. 



9. W przypadku, gdy dzieci przebywają na terenie boiska szkolnego, odbiór dziecka od-

bywa się na zewnątrz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są uaktualniać swoje numery telefonów, aby za-

pewnić szybką komunikację z wychowawcami/opiekunami dziecka. 

 

V. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia COVID-19 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy oznaki choroby u ucznia, 

niezwłocznie: 

a) odizolowuje ucznia od reszty oddziału/grupy, 

b) powiadamia dyrektora lub wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń, powiadamia 

rodziców/opiekunów. 

3. Uczeń kierowany jest do izolatorium, gdzie przebywa pod opieką wyznaczonego 

pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa (przed wejściem 

i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia 

zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki). 

4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani odebrać ucznia w ciągu 1 godziny od telefonu 

ze szkoły oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej. 

5. Rodzice/opiekunowie ucznia, którzy wezwani przyszli po dziecko, dzwonią do szkoły 

informując o swoim przybyciu, po czym odbierają dziecko bocznym wejściem do 

szkoły. 

6. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ 

prowadzący i kuratorium oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną. 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

8. Nauczyciel przeprowadza pozostałych uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana przez 

pracowników wyposażonych w rękawiczki. 

9. Wychowawca sporządza listę dzieci i pracowników, z którymi dziecko z objawami 

chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję dotyczącą dalszego działania 

placówki. 

 

VI. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

pracownika na COVID-19 
1. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środki ochro-

ny dla pracowników. 

3. Po wejściu do przedsionka szkoły należy kierować się na prawą stronę do wejścia, 

gdyż lewa strona to wyjście. 

4. Każdy pracownik szkoły obowiązkowo wpisuje wejście na teren placówki do zeszytu, 

który jest umieszczony obok portierni i podpisem potwierdza swoje wyjście z placów-

ki.  

5. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek obja-

wów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących ob-

jawów, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z pra-

codawcą.  



6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno pracowni-

kowi przyjść do pracy.  

7. W szkole pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa. Tylko w przypadku, gdy pra-

cownik będzie wykonywał czynności, przy których nie będzie mógł zachować odpo-

wiedniego dystansu wobec ucznia, bądź innego pracownika, należy założyć maseczkę 

lub przyłbicę, a w razie potrzeby rękawiczki.  

8. Wyznaczeni przez dyrektora pracownicy monitorują codziennie prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty 

od pracy i skierowany do izolatorium lub własnym transportem udaje się do domu. 

10. Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji. 

11. Dyrektor szkoły niezwłocznie wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów oraz 

powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wyznaczonych 

instrukcji i poleceń. 

12. Obszar, w którym przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu zgodnie 

z funkcjonującą procedurą dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy 

itp.). 

13. Pracownik wyznaczony przez dyrektora sporządza listę osób przebywających w tym 

samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał pracownik z podejrzanymi 

objawami o zakażenie i przekazuje ją na żądanie służb sanitarnych. 

 

VII. Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25.05.2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Rodzice, uczniowie i wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami 

Sportowymi w Żorach są zobowiązani do przestrzegania procedur i stosowania się do 

poleceń przełożonych. 


