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Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego  
dla organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych-opiekuńczych 

od 1 września 2021r. 
 

Podstawa prawna:  

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 
 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 
2020 r. poz.1386);  

 
3. Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                    
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. .poz.982);  

 
4. Rozporządzenie MEiN z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U.                              z 2021 r. poz.1343) 

 
5. Przy opracowaniu procedur wykorzystano Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych                    

i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 września 2021 r. z dnia 2.08.2021 r. 
 

I. Organizacja pracy szkoły 

 

1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych. 
 

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 

3. Uczniowie korzystają z dwóch niezależnych wejść do szkoły tj. klasy I-III wejście                     
i wyjście od strony boiska szkolnego, kl. IV-VIII wejście główne. 
 

4. Organizacja pracy szkoły ma na celu zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się 
uczniów z jednej sali do drugiej podczas przerw międzylekcyjnych z zachowaniem 
dystansu społecznego. 

 

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

                                                                                 
6. Rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek złożenia informacji do szkoły o 

wystąpieniu poinformowania zachorowania w rodzinie i przechodzonej kwarantannie.  
 

7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do drzwi szkoły i odbierani z niej przez 
rodziców/opiekunów prawnych nie przejawiających oznak chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźne z zachowaniem przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
 

8. Uczniowie oraz pracownicy wchodzą do szkoły w maseczkach, które mogą ściągnąć 
po wejściu do sali lekcyjnej lub do swojego miejsca pracy. Wychodząc z klasy lub ze 
swojego miejsca pracy każdorazowo zakładają maseczki. 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-08-2020&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1386&qppozycja=1386
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2020&qplikid=5468&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dczasowego%2Dograniczenia%2Dfunkcjonowania%2Djednostek%2Dsystemu
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2020&qplikid=5468&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dczasowego%2Dograniczenia%2Dfunkcjonowania%2Djednostek%2Dsystemu
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2020&qplikid=5468&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dczasowego%2Dograniczenia%2Dfunkcjonowania%2Djednostek%2Dsystemu
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
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9. Uczniowie wchodzą na teren szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem 
zajęć w szkole i udają się bezpośrednio do sali lekcyjnej a okrycia wierzchnie 
zamykają w przydzielonych szafkach ustawionych na piętrach szkoły. 

 

10. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

 

11. Uczniowie klas IV-VIII podczas przerw przechodzą z jednej sali przedmiotowej do 
drugie w sposób płynny z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Na 
korytarzach obowiązuje ruch prawostronny. 

 

12. Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają szkołę samodzielnie, a jeśli rodzic 
odbiera dziecko, oczekuje na nie przy wejściu do budynku szkoły zachowując 
odległość 1,5m. od innych osób. 
 

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.                   
W miarę możliwości zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.     
 

14. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej  raz na godzinę. 
 

15. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek podania aktualnych numerów 
kontaktowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną telefon rodzica/opiekuna 
prawnego musi być  w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się 
kontakt telefoniczny ze szkołą.   

 

16. Rodzic/opiekun prawny zapoznaje się z procedurą i stosuje zapisy w niej zawarte. 
 

17. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do 
stosowania w przestrzeni wspólnej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

                   
18. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów                     

w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na 
terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarz, toalety, schody) 
poprzez ograniczenie gromadzenia się uczniów wynikające ze specyfiki szkoły 
(liczebność uczniów, rozkład architektoniczny). 
 

19. Zaleca się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 
i8ndywidualnymi                      z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

20. Przebywanie osób trzecich (interesanci) w szkole jest ograniczone, w razie 
konieczności należy zachować środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe, dezynfekcja rąk. W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe. 

 

21. Wszyscy pracownicy szkoły zachowują między sobą dystans społeczny. Personel 
kuchenny i pracownicy administracji zachowują ograniczone kontakty z uczniami                      
i nauczycielami. 

 

22. Pracowników szkoły obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 września 
2021r.                                                                                                                                                                                                                                                    

 
II. Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych. 
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2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową  w stanie zagrożenia epidemicznego  w godz. 
6.30 do 16.30. 
 

3. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zdeklarowanych przez siebie godzin 
przyprowadzania i odbierania dziecka. 

 

4. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko przy wejściu do budynku szkoły z 
zachowaniem dystansu społecznego. Pracownik szkoły przekazuje dziecko 
rodzicowi, obustronnie zachowując dystans społeczny. 

 

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które 
nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. 

 

6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk mydłem, 
ewentualnie dezynfekcja rąk szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po 
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas 
kichania i kaszlu.  

 

7. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

 

8. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                         
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować 
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub 
gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien 
on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 
szkoły.  

 

10. Uczeń, u którego w  domu jeden z członków rodziny przebywa na kwarantannie, musi 
pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we 
wspólnym gospodarstwie również podlegają kwarantannie.  

 

11. W miarę możliwości zajęcia ruchowe będą się odbywały na otwartej przestrzeni.  
 

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 

13. Uczniowie  posiadają  własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

 

14. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek.  

 
III. Wydawanie posiłków 

 
1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły 

przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem 
dezynfekcyjnym. Stosuje środki ochrony osobistej w postaci maseczki oraz 
jednorazowych rękawic. 

 

2. Na posiłki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                           
w izolacji w warunkach domowych. 
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3. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 
posiłków, pod opieką nauczycieli grup. 

 

4. Wychodząc z klasy na obiad zakładają maseczki, które obowiązują na terenie szkoły 
(poza klasą). Zdejmują je  dopiero po odebraniu posiłku i zajęciu miejsca przy stole. 

 

5. Podczas wyznaczonych przerw ustawiają się na korytarzu przy stołówce szkolnej 
zachowując między sobą odległość 1,5m. i w kolejności odbierają posiłek.  
 

6. W stołówce szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk przed i po posiłku, 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
 

7. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w stołówce w sposób umożliwiający 
uczniom łatwy dostęp do nich pod nadzorem opiekuna. Uczeń korzysta z niego przed 
posiłkiem i po jego zjedzeniu. 
 

8. Uczniowie spożywający posiłek w stołówce szkolnej siadają na wyznaczonych stałych 
miejscach  zachowując dystans społeczny.  
 

9. Po spożyciu obiadu, odchodząc od stolika zakładają maseczki i odnoszą do okienka 
talerze zachowując bezpieczną odległość od siebie. 
 

10. Posiłki w stanie zagrożenia epidemicznego wydawane są w godz. 11.30 do 14.00                 

w salach świetlicy szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego. 
 

11. Stołówkę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę, w tym w szczególności przed 
przyjęciem każdej grupy uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji blatów, stołów 
i poręczy krzeseł. 
 

12. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, np. wazoniki, pudełka na serwetki itp. 
 

13. W salach podczas wydawania posiłku liczba uczniów jest ograniczona. Będą one 
wydawane w/g ściśle przestrzeganego harmonogramu.  

 
IV. Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

 
1. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone w miarę możliwości na otwartej 

przestrzeni - boisku szkolnym, bieżni lekkoatletycznej, siłowni. Strój sportowy należy 
dostosowany do odpowiedniej pory roku i warunków panujących na dworze.  
 

2. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, na których nie można zachować 
dystansu,   ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe (np. piłka nożna, 
koszykówka, piłka ręczna) i zastąpione innymi (np. siatkówką, gimnastyką, 
lekkoatletyką, badmintonem, biegami przełajowymi).  
 

3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub zdezynfekować, będą usunięte lub zabezpieczone w taki sposób, aby 
uniemożliwić do nich dostęp.  
 

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.  
 

5. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 

6. Sala, części wspólne (szatnie) oraz korytarz będą wietrzone po każdych zajęciach               
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  
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7. Przed wejściem do szatni, uczniowie czekają przed salą gimnastyczną                                 
w maseczkach i zachowując bezpieczną odległość, dopóki nauczyciel wychowania 
fizycznego nie wyda pozwolenia na wejście do szatni.  
 

8. Po wejściu do szatni uczniowie nie wychodzą na korytarz, przebywają w niej dopóki 
nauczyciel nie wyda odpowiedniego polecenia.  
 

9. W trakcie zajęć uczniów i nauczyciela obowiązuje zachowanie odległości nie 
mniejszej niż 1,5 metra od siebie.  
 

10. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą bez maseczek, natomiast niećwiczący pozostają                     
w maseczkach.  

 

11. W trosce o bezpieczeństwo uczniów lekcje wychowania fizycznego zostaną skrócone 
o 5 min, aby uczniowie zdążyli się przebrać oraz w celu uniknięcia kontaktu                         
z uczniami przychodzącymi na kolejną lekcję wychowania fizycznego.  
 

12. W zależności od liczebności klasy, nauczyciel wychowania fizycznego decyduje,                 
w której szatni przebierają się dziewczęta, a w której chłopcy.  
 

13. W sytuacji, kiedy zajęcia wychowania fizycznego mają jednocześnie dwie klasy, 
szatnie obok sali gimnastycznej zajmują dziewczęta, a chłopcy czekają na schodach 
przed wejściem głównym na nauczyciela i przebierają się w szatniach na dole, 
zajmując odpowiednie boksy.  
 

14. Po zakończonych zajęciach, uczniowie opuszczają szatnię, dezynfekują ręce, 
zakładają  maseczki i udają się pod klasę lub do domu zgodnie z  obowiązującym 
planem lekcji.  
 

15. Po zakończonych zajęciach należy wietrzyć salę,  korytarz i szatnię nie rzadziej niż 
co godzinę  a w razie konieczności również podczas zajęć na terenie szkoły. 

 
V. Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

 
1. Nauczyciel bibliotekarz musi mieć usta i nos zakryte maseczką oraz pracować                            

w rękawiczkach. 
 

2. Czytelnika w bibliotece obowiązuje osłona ust i nosa - maseczka. 
 

3. Po wejściu do biblioteki  należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 
 

4. Przy zwrocie i zamówieniu książki należy stanąć przed biurkiem w wyznaczonym 
taśmą miejscu. 
 

5. Książki  będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego 
dostępu do półek.  
 

6. Do odwołania nie będzie możliwości:  

 korzystania ze zbiorów na miejscu (kącik czytelniczy  nieczynny), 

 przyjmowania darów od czytelników, 

 przebywania w bibliotece dłużej, niż czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia 
książki. 

 

7. Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie.  
 

8. Uczniowie nie mogą wymieniać się książkami między sobą. 
 

9. Jednocześnie w bibliotece może przebywać dwóch czytelników z zachowaniem 
bezpiecznej odległości 1,5 m. 
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10. Zasady są zgodne z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji 
epidemicznej w kraju 

VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 
 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystania z toalety. 
 

2. Każdy uczeń przed wejściem do szkoły ma obowiązek założyć maseczkę oraz 
zdezynfekować ręce. Maseczkę można zdjąć dopiero po wejściu do klasy lub 
pomieszczeń.  Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych, np. korytarze szkolne, 
sanitariaty, szatnie zaplecza sportowego także obowiązuje zakrywanie nosa i ust. 
 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.  
 

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.  
 

5. Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni                                 
w indywidualne środki ochrony osobistej: osłona nosa i ust, jednorazowe rękawiczki. 
 

6. Podczas pobytu w szkole obowiązuje częste mycie rąk mydłem oraz ich dezynfekcja, 
zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu                    
z toalety i po powrocie  z zajęć na świeżym powietrzu.  
 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się 
przyborami szkolnymi miedzy sobą.   
 

8.  Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 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.  
 

9. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie w czasie zajęć, należy 
systematycznie wietrzyć podczas przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 

10. W szkole prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach lekcyjnych i w pomieszczeniach,  w których spożywany jest posiłek, 
przycisków domofonów, włączników światła.  
 

11. Dezynfekcję przeprowadza się podczas nieobecności dzieci w pomieszczeniu,                         
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na jego wywietrzenie.  
 

12. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,                     
w tym specjalistycznych, za zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada 
nauczyciel prowadzący zajęcia.  

 

13. Na bieżąco należy dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
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14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje. 
 

15. W przypadku korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z rękawic i maseczek  
jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie                    
z wytycznymi GIS. 
 

16. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki), obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 
 

17. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 
organów,                    z którymi należy się kontaktować w razie potrzeby. 

 
VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

u uczniów i pracowników szkoły. 
 

1. W sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia od grupy zapewniając 2 m odległości od innych osób, zmierzyć mu 
temperaturę.   
 

2. W szkole wyznacza się miejsce izolacji zaopatrzone w środki ochrony i płyny 
dezynfekcyjne (izolatorium przy wejściu do szkoły) dla uczniów przejawiających 
objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób.  
 

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 
niepokojących zmian chorobowych i zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 
 

4. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego dziecko pozostaje pod opieką 
wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły. 
 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badań ucznia przez lekarza. 
 

6. W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem odbywa się telefonicznie na 
numer telefonu podany przez rodzica w sekretariacie szkoły. 
 

7. Wszyscy pracownicy zostają poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych 
oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 
 

8. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 
domowej. 
 

9. W szkole wyznaczone i przygotowane pomieszczenie w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 
oddechowych. 
 

10. Pracownicy szkoły, w przypadku występowania u nich niepokojących objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie                       z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  aby pozyskać 
poradę medyczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem oraz powiadomić 
dyrektora o nieobecności. 
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11.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, złe samopoczucie, bóle głowy, 
bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora, który kieruje pracownika do 
wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia, zachowując bezpieczną odległość 
przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji 
stanu zdrowia, odsuwa pracownika od pracy. 
 

12. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
 

13. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, tj. 
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecić stosowanie się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 
 

14. O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 
informuje dyrektora. 

 

15. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 
zakażenie koronawirusem, należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie a także 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

16. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych                   
z zaistniałym przypadkiem. 
 

17. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik szkoły z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłoczne należy poddać dezynfekcji. 
 

18. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. 
 

19. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

20. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę 
lub protokół. 

 
VIII. Rodzice, opiekunowie prawni 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych 
godzin przebywania dziecka  w szkole. 
 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie 
w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni (przed wejściem do budynku szkoły). 
 

3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem 
bezdotykowym przez pracowników szkoły w przypadku zaobserwowania u niego 
objawów chorobowych. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole 
wynosi 38°. 
 

4. Rodzice mają obowiązek bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, 
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu jego zdrowia, są 
zobligowani do  nieprzyprowadzania dziecka do placówki.  
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5. Rodzice  zapoznają się i stosują zapisy zawarte w Procedurze bezpieczeństwa 
funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16  im. Zofii Nałkowskiej w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego 
dla organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych od 1 września 2021 r. 

 
IX. Postanowienie końcowe 

 
1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując                 

i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych MEiN, 
MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny                             
z dnia 2 sierpnia 2021r. od 1 września 2021 r. Oświadczenie stanowi Załącznik  nr 1 
do niniejszej procedury. 
 

2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków 
lokalowych i osobowych istniejących w PSP nr 16 w Opolu. 
 

3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju 
sytuacji pandemii  na terenie naszego kraju. 
 

4. O wszystkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekuni prawni uczniów będą 
informowani przez Dyrektora komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej 
szkoły.  
 

5. Procedura obowiązuje od  dnia 1 września 2021r.  
 

6. Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16                    
im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w stanie 
zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczych została wprowadzona w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu                            
o sygnaturze 39/2020/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
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 Załącznik nr 1 do Procedury funkcjonowania 
szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego 

  dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu 

 
 
 
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu 
 
………………………………………………………………… 
imię i nazwisko pracownika  
 
……………………………………………………………….. 
stanowisko 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy: 

1. Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16                    

im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w stanie 

zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczych obowiązującej od 1 września 2021 r. 

2. Wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ i GIS z dnia 2 sierpnia 2021r. dla 

szków szkół i placówek.  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                    

……….……………………………………………………. 
                                                             (data i  podpis pracownika) 

 
 

 
 


