
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU  ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE  

COVID – 19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE  

               NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEJ W KATOWICACH 

 

                                                                                 § 1 

   Ogólne zasady organizacji pracy 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach  funkcjonuje  z uwzględnieniem wytycznych  

Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS - Cov-2 

wywołującym chorobę COVID -19. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum; zalecany 

jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk ( wraz z informacją o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać 

każda osoba wchodząca do szkoły. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w 

pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.  

4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki 

ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego, tj: 

• przebywanie osób zdrowych, bez objawów chorobowych: infekcji lub choroby 

zakaźnej 

• zachowanie min. 1,5  metrowego dystansu odległości, 

• zakrycie nosa i ust maseczką , 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, 

• ograniczone przemieszczanie się po szkole – przebywanie tylko na parterze,  w 

wyznaczonym miejscu,  

• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby z objawami chorobowymi ( katar, kaszel, temperatura). 

7. Do szkoły nie można przyprowadzać dziecka, jeśli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w 

izolacji ze względu na chorobę. 

8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących 
chorobę tj. gorączka, katar, kaszel, wymioty, biegunka, ból brzucha. W przypadku chorób 
przewlekłych, w tym alergii i astmy rodzic/opiekun  informuje dyrekcję szkoły/wychowawcę klasy 
o powyższym. 

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ opiekunów  bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

10. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

11. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły, zachowując 

zasady; 

1) jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi 



2) dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m, 

3) dystans do pracowników szkoły min. 1,5 m, 

4) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli: stosować maski ochronne oraz dezynfekować ręce. 

12. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć  dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej  

( zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu. 

13. W szkole,  w przestrzeniach wspólnych -  korytarze, przerwy, pokój nauczycielski , gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu obowiązuje nakaz  stosowania maseczek  przez uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej 

zwolnione są : 

• osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami psychicznymi,  z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 

• osoby mające trudności z samodzielnym nakryciem ust i nosa, 

• osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, 

ze schorzeniami przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

14. Rodzic/opiekun, opiekun z przewozu przyprowadza uczniów do drzwi szkoły nie wcześniej niż 20 

minut przed planowym rozpoczęciem zajęć. Uczniów odbiera nauczyciel dyżurujący,  który 

pomaga w dezynfekcji rąk i mierzy uczniowi temperaturę ( za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego) 

15. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące. 

16. Uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonymi do dezynfekcji środkami. W przypadku konieczności 

zmiany sali, w której  odbywają się zajęcia dezynfekują ręce. 

17. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 

18. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

19. Nauczyciele usuwają z sal , w których odbywają się zajęcia przedmioty i sprzęty, które nie mogą 

zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź 

kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem i 

dezynfekowane trzy razy dziennie.  (w tym raz po zakończonych zajęciach). 

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

22. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca 

otwarte np. park, tereny zielone z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

24. Podczas realizacji zajęć należy, w miarę możliwości  starać się o zachowanie zalecanego dystansu. 

Z uwagi na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi: niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim i niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną tj. niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem oraz wielkość korytarzy 

szkolnych  zaleca się stosowanie w przestrzeniach wspólnych okrycia ust i nosa.  

                                    

                                                                                      § 2 



                                                      Organizacja i funkcjonowanie klas  

 

1. Uczniowie przebywają w  stałych salach. W przypadku: informatyki, zajęć rewalidacji 

indywidualnej, wychowania fizycznego konieczna jest zmiana pomieszczenia. 

2. W miarę możliwości zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. zajęcia na  boisku szkolnym, w  sali 

gimnastycznej, spędzanie przerw ) 

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się, jeśli jest to 

możliwe:  

1) zachowanie odległości miedzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m  

2) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

3) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

4) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.  

4. Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną tj. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym i autyzmem zajęcia realizują w swoich salach lekcyjnych. Zakazuje 

się  realizacji  wspólnych  zajęć edukacyjnych  uczniów z poszczególnych klas oraz wspólnego 

spożywania posiłków. 

5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą  wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

6. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku 

dzieci niepełnosprawnych, jeśli zdarzą się takie sytuacje, należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o 

regularne ich  czyszczenie, pranie, dezynfekcję zabawki, przedmiotu. 

7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze 
świetlicy szkolnej i uczniów  korzystających  z przewozu. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą się wymieniać przyborami szkolnymi miedzy 
sobą. Podręczniki i przybory uczeń może zostawić w szkole.   

9. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły, 
powrocie ze spaceru, sali gimnastycznej, skorzystaniu z toalety, przed obiadem), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust o czym nauczyciele powinni 
uczniom systematycznie przypominać. 
 
                                                                                

§ 3 
Wybór formy kształcenia 

 

1. Wybór formy kształcenia -  stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej  zależy  od stopnia zagrożenia 

epidemiologicznego. W związku z powyższym  dyrektor szkoły może podjąć decyzję o 

rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych 

przepisach. Może ona dotyczyć wprowadzenia: 

1) mieszanej formy kształcenia ( hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia 

zajęć stacjonarnych oddziału, klasy, etapu edukacyjnego  w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i  wprowadzenie kształcenia na odległość ( zdalnego),  



2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i 

wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość ( edukacji zdalnej). 

2. Wprowadzenie form kształcenia, o których  mowa w ust. 1 pkt 1,2 wymaga zgody organu 

prowadzącego. Powyższe informacje dyrektor szkoły zobowiązany jest również przekazać do 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 , 2 

dyrektor może podjąć decyzje o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia 

na czas określony. 

4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2  

dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdolnej, zgodnie z wymogami 

zawartymi w przepisach szczegółowych.  

   

   

§ 4 

Nauczyciele 

 

1. Do pracy w szkole mogą  przychodzić jedynie nauczyciele  bez objawów infekcji lub  choroby 
zakaźnej oraz gdy nie maja nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora tygodniowego  planu  realizując zajęcia 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w szkole. 

3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w zależności od obowiązującego w danym 

czasie trybu nauczania. 

4. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego nauczyciele 

prowadzący nauczanie mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i form kształcenia na 

odległość. 

5. Nauczyciel/wychowawca  zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

6. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się  organizację wyjść w 
miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących 
w przestrzeni publicznej. 

7. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, 

uprać. 

8. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, 

klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

9. Sale, w której odbywają się zajęcia, korytarze powinny  być wietrzone  co najmniej raz na 

godzinę w czasie zajęć i przerwy; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest 

prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uczniom  uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu.  

11. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć, za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych  temperaturę w trakcie zajęć. 

12. Nauczyciele  zobowiązani są  do zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły tj. 

korytarze, przerwy międzylekcyjne, pokój nauczycielski. 



13. Osłony ust i nosa obowiązkowo muszą  być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem 

dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

14. W przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem  lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, katar, biegunka, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

15. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i 

Ministra Edukacji i Nauki. 

 

§ 5 

 Rodzice 

 

1. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.  

2. Nie można przyprowadzić/ wysłać  dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji ze względu na chorobę.  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej. 

4. Uczniowie korzystający z przewozów przywożeni są do szkoły i odbierani przez opiekunów 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

5. Rodzice dziecka maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną  osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa.  

6. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania 

epidemii COVID-19 oraz ich przestrzegać. 

7. Rodzice/opiekunowie  uczniów zobowiązani są do podania co najmniej dwóch aktualnych  

numerów  telefonów, aby umożliwić szybką, skuteczną komunikację  w sytuacjach nagłych. 

Rekomenduje się również kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: sms, e-mail. 

8. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy/dyrekcji szkoły  istotnych informacji na 

temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 

9. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do 

dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, 

umożliwiający jego ponowne przyjęcie 

10. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. 

11. Należy regularnie przypominać dziecku  o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na 

powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

                                                                                       § 6 

Pozostali  Pracownicy szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą  przychodzić jedynie pracownicy  bez objawów infekcji lub  choroby 
zakaźnej oraz gdy nie maja nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 



2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

3.  Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, środki myjące i 

dezynfekujące) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w 

tym zakresie. 

4. Maseczki winny być używane w przestrzeniach wspólnych szkoły ( korytarze) w kontaktach  z 

rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

5. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 

zakrywania ust i nosa.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem 

producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 

stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się  

COVID-19. 

8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do : 

• utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg korytarzy i toalet w tym 

umywalki, krany, WC, pisuary, klamki, spłuczki ) - mycie i dezynfekcja raz na godzinę. 

• dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki dotykowe, telefony, 

klawiatury, myszki  – trzy razy dziennie oraz w razie konieczności. 

• dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów biurek, ławek, krzeseł i 

poręczy krzeseł oraz innych przedmiotów,  które są w użytkowaniu -  przynajmniej trzy 

razy dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy 

użytkowników, 

• dezynfekcji sali gimnastycznej – trzy  razy dziennie w tym również używany  sprzęt 

sportowy, który po zajęciach jest składany w łaźniach i dezynfekowany. 

9. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie 

wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie,  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  

i dezynfekowanie, uzupełnianie ręczników papierowych. 

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie  

i dezynfekcja. 

12. Wyznacza się  pracownika obsługi, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie wchodzących 

i wychodzących z budynku szkoły. Należy upewnić się, że wszyscy wchodzący dokonali 

dezynfekcji rąk przed wejściem.  

13.  Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 



14.  Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z dyżurki, innych pomieszczeń służących do 

wykonywania swoich obowiązków. W dyżurce obsługi może przebywać jedna osoba w danym 

czasie. 

15.  Wszystkie pomieszczenia szkoły, w których są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na 

godzinę podlegają wietrzeniu. 

16.  Każdorazowo,  po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy   myją i dezynfekują ręce. 
17.  W przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem  lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, katar, biegunka, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

18. Personel kuchenny, pracownicy:  administracji i obsługi sprzątającej powinni do minimum 
ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. 

19. Sekretarz szkoły koordynuje pracę pracowników obsługi, konsultując z dyrektorem/ 
wicedyrektorem szkoły. Dba o zaopatrzenie szkoły w niezbędne środki dezynfekcyjne, 
maseczki,  itp. 

20. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 

§ 7 

                               Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły 

 

1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

2. Do szkoły uczniowie  przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. 

3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z dzieckiem, uczniem lub jeden uczeń klasy 

starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma 

dzieci/uczniów i opiekunów. 

4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, 

zachowując dystans min. 1,5 metry. 

5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać (pojedynczo) tylko i 

wyłącznie w części wspólnej (korytarz na parterze), zachowując dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metry. 

6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie 

środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. 

7. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wejściem głównym  z zachowaniem dystansu 

społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce. 

8. Po wejściu do szkoły dziecko, za zgodą rodzica  ma mierzoną temperaturę. 

9. Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie 

oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu. 

10. Temperatura dziecka 38 0C lub  pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszności , katar, ból 

brzucha, biegunka jest podstawą do nieprzyjęcia ucznia do szkoły w danym dniu. 

11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

                                                                                  § 8 

                              Zasady korzystania z sali gimnastycznej  i boiska szkolnego 

 

1. W sali gimnastycznej podczas zajęć może przebywać maksymalnie  15  osób. 



2. Uczniowie przed wejściem do sali gimnastycznej  dezynfekują ręce środkiem dezynfekcyjnym 
dostępnym przy wejściu.  

3. Uczniowie w szatni zajmują miejsca tylko oznakowane, aby zachować bezpieczną odległość 
od kolegi/koleżanki.                                                                                                                                             

4. Na czas zajęć sportowych szatnie są zamykane, a klucz jest u nauczyciela prowadzącego 
zajęcia.  

5. Na sali gimnastycznej obowiązuje strój sportowy /zmienne obuwie , spodnie , koszulka , 
bluza/ 

6. Uczniowie na salę wchodzą pod opieką nauczyciela i na wyraźne jego polecenie , zachowując 
bezpieczne odległości i zajmują miejsca oznakowane na ławeczkach gimnastycznych. 

7. Nauczyciele ograniczają  aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
8. Podczas zajęć fizycznych uczniowie starają się utrzymywać bezpieczny dystans , który dla 

ułatwienia jest określony znacznikami na parkiecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach sportowych nie mogą przebywać w szatniach 
oraz miejscach gdzie nie ma nadzoru nauczyciela (powinien przebywać na sali lub na boisku 
w bezpiecznym miejscu). 

9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, 
umyć. 

10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są po 
zajęciach składane w łaźniach i  dezynfekowane. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

13. W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać więcej grup przy założeniu, że zachowany 
jest między nimi dystans.  

14. Sprzęt na sali gimnastycznej i na  boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, 
należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
16. Zabrania się korzystania z boisk szkolnego przez osoby trzecie. 

 
§ 9 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb uczniów  i możliwości szkoły. 

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną 

odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między 

pracownikiem a użytkownikami. 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

4. Z czytelni może korzystać maksymalnie dwóch uczniów, zachowując bezpieczny dystans. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, 

na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres  2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Odizolowane egzemplarze 

należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym 



okresie włączyć do ponownego użytkowania. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na 

kwarantannę. 

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.  

 

§ 10 

  Zasady korzystania ze  świetlicy  

 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach lekcyjnych.  

Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy i innych salach w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Zaleca się jednak zamiast środków do dezynfekcji 

rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlicę należy wietrzyć co godzinę, w tym w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

§ 11 

Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłków 

 

1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa.  

2. Dostawcy cateringu muszą  być zaopatrzeni w fartuch,  maseczkę  i rękawiczki. 

3. Przywożony posiłek  musi być  właściwie opakowany i zabezpieczony  przed uszkodzeniem. 

4. Posiłki  dostawca zostawia w korytarzu, na parterze. 

5. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia 

epidemiologicznego: 

• ograniczyć kontakty  z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

• zachować odległość stanowisk pracy, 

• stosować środki ochrony osobistej. 

6. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

7. Wydawanie posiłków  musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

8. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować 

stanowiska pracy, sprzęt kuchenny.  

9. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i 

dezynfekcję, m.in.: 

• przed rozpoczęciem pracy, 

• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

• po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

• po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

• po jedzeniu, piciu. 

10. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem. 

11. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do 

dezynfekcji. 

12. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Posiłki wydaje pomoc kuchenna. 



13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka, skąd są na bieżąco  

odbierane przez  pracownika kuchni. 

14. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, ze względu na możliwości 

organizacyjne spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożywania posiłków. 

15. Nie należy organizować poczęstunków i wspólnej degustacji potraw. 

16. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

                                                                         § 12 

                                                 Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. dostawcą cateringu, 

kurierem pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania odległości co 
najmniej 1,5 m a także korzystaniu ze środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk. Osoby 
trzecie nie mają kontaktu z uczniami. 

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku szkoły może mieć miejsce wyłącznie w 
wyznaczonym do tego  obszarze: korytarz – wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania 
ze środków ochrony osobistej ( dezynfekcja rąk i  osłona ust i nosa) 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  
 
 

                                                                         § 13 

                            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u dziecka  

 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przysyłać dziecka do szkoły ani sami przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora/wicedyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w  tym podwyższoną temperaturę 38 C 

niezwłocznie powiadamia dyrektora/ wicedyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który natychmiast  

kontaktuje się z rodzicami dziecka/ opiekunami prawnymi ( w przypadku nieobecności 

wychowawcy robi to dyrekcja szkoły) w celu pilnego  odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 

m. odległości od innych osób.  

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u 

którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe ( sala nr 26  – budynek 

główny szkoły, sala nr 3    – budynek sali gimnastycznej). 

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela  z zapewnieniem minimum 2m odległości, 

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko 

ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację  Sanitarno –Epidemiologiczną w Katowicach  



( telefon całodobowy – 660 686 917, od 8.00. – do 19.00. – 698 498 030, 504 559 608, 

604 868 095, infolinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach – 

606 326 142, 606 488 680 )  oraz organ prowadzący szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się  uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,  

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 14 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz  

gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pozostają w 

domu. Wskazanym jest skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby 

uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności. 

3. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 

pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112. 

4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Dyrektor /wicedyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 

domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ( uzyskanie porady 

medycznej , z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania 

się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 999 lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli 

kontakt z innymi osobami w szkole dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno 

– epidemiologiczną  i organem prowadzącym szkołę. . 

6. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z niepokojącymi objawami chorobowymi  

należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

 

 



§ 15 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej W Katowicach został 

skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym 

Państwowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu 

instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.  

 

 

 

 

 


