
PROCEDURY i INFORMACJE  
dla RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY 

(Klasy I - III szkoły podstawowej) 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Księżomierzy w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Wyjaśnienie: 
niżej obowiązujące procedury dotyczą Rodziców i uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Niniejsze 
procedury obowiązują do dnia 25 maja 2020 roku. 
 

1. Do szkoły wchodzi z uczniem wyłącznie jeden rodzic. Ucznia ze szkoły odbiera także 

wyłącznie jeden rodzic. Zapis ten nie dotyczy uczniów, którzy za zgodą Rodziców 

przychodzą/wychodzą ze szkoły sami. 

2. Do szkoły może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń (bez objawów chorobowych wskazujących na 

jakąkolwiek chorobę).  

3. Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia ucznia. 

4. Osoba przyprowadzająca ucznia również musi być zdrowa. 

5. Nie można przyprowadzić do szkoły ucznia jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych, oraz ucznia (dotyczy także Rodziców) który w ciągu 

ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub 

podejrzaną o zakażenie.  

6. Rodzice przed posłaniem ucznia do szkoły powinni przypomnieć uczniowi podstawowe zasady 

higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie 

rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

7. Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (za wyjątkiem tych 

niezbędnych). 

8. Uczeń ma posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w szatni szkolnej.  

9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły o raz innych uczniów wynoszący 

min. 2 metry. 

11. Rodzice i uczniowie, oraz inne osoby wchodzące do szkoły powinni mieć zakryte usta i nos. 

Przed wejściem do szkoły osoby takie powinny założyć rękawiczki ochronne lub 

zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. W przypadku przeciwwskazań  medycznych, 

uczeń nie korzysta z płynu dezynfekującego i natychmiast po wejściu do szkoły myje 

dokładnie ręce. 

12. Ustala się przestrzeń wspólną dla Rodziców przyprowadzających/odbierających uczniów ze 

szkoły w granicach: wejścia głównego do szkoły, przedsionka do w/w wejścia, korytarza 

szkolnego do wysokości wejścia do szatni szkolnej i szatni szkoły. Rodzice 

przyprowadzający/odbierających uczniów ze szkoły mogą wchodzić jedynie do przestrzeni 

wspólnej. W przestrzeni wspólnej szkoły stosuje się zasadę: jeden Rodzic z uczniem lub  

w odstępie min. 2 metrów od kolejnego rodzica z uczniem. 



13. W przypadku konieczności kontaktu Rodzica z Sekretariatem Szkoły (lub dyrektorem) należy 

kontakt ten przeprowadzić telefonicznie. Sekretariat Szkoły poinformuje Rodzica jak należy 

postąpić jeżeli niezbędny będzie kontakt osobisty. 

14. W przypadku gdy naukę podejmie więcej niż jedna klasa szkoły podstawowej (z klas I-III) 

dyrektor ustali grafik przyprowadzania i odbierania dzieci w różnych godzinach, aby do 

minimum ograniczyć stykanie się ze sobą uczniów z różnych klas.  

15. W trakcie prowadzenia zajęć w szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno 

przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. Można także korzystać z rękawiczek ochronnych i przyłbic ochronnych.  

16. Zaleca się uczniom częste mycie i dezynfekcję rąk (wyłącznie mydłem) szczególnie po 

kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami. 

17. Zaleca się przestrzeganie higieny górnych dróg oddechowych - podczas kaszlu czy kichania 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczka, którą należy natychmiast wyrzucić do 

kosza.  

18. Uczniowie powinni ograniczyć kontakty z personelem kuchennym, obsługowym  

i administracyjnym. 

19. Uczniowie w trakcie przebywania w szkole, mają przebywać jedynie w sali lekcyjnej im 

przypisanej (oraz: szatnia, WC, sala gimnastyczna, pomieszczenie stołówki, korytarze łączące 

te pomieszczenia szkoły, teren ogrodzony szkoły). Uczeń nie powinien przemieszczać po 

pomieszczeniach i obiektach szkoły, poza wyżej wymienionymi.  

20. Nauczyciele wyjaśniają uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

21. Nauczyciele zwracają uwagę na to, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie 

przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu 

22. W sali gimnastycznej może przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów liczące jednak nie 

więcej niż 26 uczniów - zgodnie z §7 ust.1 pkt.7 rozporządzenia MEN w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (D.U.2019.639).  

23. Zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie ogrodzonym szkoły (tern 

przed budynkiem, tereny zielone, boisko szkolne). W przypadku kilku grup należy zachować 

zasadę zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Nauczyciele po uzgodnieniu między sobą 

zapewniają taką koordynację czasową wymiany grup, aby te nie stykały się ze sobą. 

24. Nauczyciele nie mogą organizować wyjść poza teren ogrodzony szkoły.  

25. Uczniowie w trakcie przebywania w szkole nie mogą korzystać z placu zabaw, który w okresie 

zagrożenia epidemicznego jest zamknięty ze względu na brak możliwości skutecznej 

codziennej dezynfekcji. 

26. Nauczyciele organizują przerwy śródlekcyjne w interwałach czasowych adekwatnych do 

potrzeb uczniów - jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W przypadku gdy naukę podejmie 

więcej niż jedna klasa szkoły podstawowej, przerwy śródlekcyjne powinny być dla różnych 

klas organizowane w innym czasie - co ustalają między sobą nauczyciele prowadzący zajęcia. 

Zasada ta ma ograniczyć do minimum możliwość kontaktu pomiędzy uczniami z różnych klas. 



27. Nauczyciele ustalają takie formy aktywności uczniów, które nie będą sprzyjały bliskiemu 

kontaktowi uczniów w trakcie całego czasu przebywania uczniów w szkole.  

28. Nauczyciele dopilnowują, aby w jednym pomieszczeniu nie organizowały się większe skupiska 

uczniów. 

29. Nauczyciele (oraz pracownicy obsługi) dopilnowują, aby sala lekcyjna była wietrzona co 

najmniej raz na godzinę w czasie trwania przerwy (okna mogą być otwarte jedynie w sposób 

uchylny). 

30. Gimnastykę śródlekcyjną prowadzi się przy otwartych oknach, podobnie w przypadku 

sprzyjającej temperatury zewnętrznej, pozostałe zajęcia powinny być prowadzone także przy 

otwartych oknach (okna mogą być otwarte jedynie w sposób uchylny).  

31. W żadnym wypadku w trakcie wietrzenia sali i otwarcia okien, nie pozostawia się uczniów bez 

nadzoru, eliminując niebezpieczeństwo wypadnięcia ucznia przez okno. 

32. Ustaloną metodą szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą, a Rodzicami jest kontakt telefoniczny. 

Obowiązkiem Rodzica jest dopilnowanie, aby przekazany szkole kontakt telefoniczny z 

Rodzicami był aktualny. 

33. Po uzyskaniu zgody Rodzica na pomiar temperatury ucznia (termometrem bezdotykowym) w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel dokonuje  

u dziecka pomiaru temperatury dziecka. Pomiar temperatury może także przeprowadzić 

przeszkolony pracownik administracji lub obsługi. 

34. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie wypełnienia przez Rodzica, zgody na pomiar 

temperatury termometrem bezdotykowym, o której mowa powyżej. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIA KRONAWIRUSEM 

35. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, lub jeżeli uczeń 

manifestuje złe samopoczucie, nauczyciel izoluje ucznia w pomieszczeniu odrębnym 

(pomieszczenie pielęgniarki na parterze budynku szkoły) i niezwłocznie informuje o tym 

Rodziców ucznia. Bezwzględnym obowiązkiem Rodzica jest w takim wypadku pilne odebranie 

ucznia ze szkoły. 

36. W trakcie przebywania w pomieszczeniu odrębnym uczeń powinien znajdować się pod opieką 

nauczyciela. 

37. W przypadku braku możliwości zapewnienia uczniowi opieki nauczyciela w trakcie izolacji  

w pomieszczeniu odrębnym, ucznia izoluje się w pomieszczeniu sali lekcyjnej w której 

odbywają się zajęcia, zapewniając odpowiedni odstęp od innych uczniów (minimum 2 metry  

z każdej strony). 

38. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem o zaistniałej sytuacji należy telefonicznie 

powiadomić powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną (w Kraśniku) numer telefonu:  

(81) 884 36 73, telefon alarmowy: 507 188 942. Pracownik stacji przekaże wówczas dalsze 

instrukcje postępowania. 

39. O sytuacji o której mowa powyżej, nauczyciel ma także obowiązek bezzwłocznego 

poinformowania dyrektora szkoły. Nauczyciel przekazuje wtedy dyrektorowi dane ucznia, z 

adresem zamieszkania i numerem telefonu do Rodziców. Dyrektor po zbadaniu sytuacji 



podejmuje niezbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji (np. kontakt z Rodzicami 

uczniów przebywających już w szkole celem zabrania ich do domu). 

40. W przypadku podejrzenia zarażenia ucznia koronawirusem wstrzymuje się przyjmowanie 

kolejnych uczniów do szkoły prosząc przyprowadzających je Rodziców o ich zabranie do 

domu.  

41. Nauczyciele przypominają Rodzicom o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem (telefonicznie zawiadomienie stacji sanitarno - epidemiologicznej, 

telefoniczny kontakt z oddziałem zakaźnym itp.). 

42. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika odsuwa się niezwłocznie od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, o zaistniałej sytuacji należy 

telefonicznie powiadomić powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną (w Kraśniku) numer 

telefonu: (81) 884 36 73, telefon alarmowy: 507 188 942. Pracownik stacji przekaże 

wówczas dalsze instrukcje postępowania. 

43. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu  

i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zastosuje się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

44. W ogólnodostępnym miejscu (tablica ogłoszeń przy wejściu do szkoły) umieszcza się 

potrzebne numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

45. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i mogła mieć kontakt z zarażonym. 

 

 

Informacje ogólne: 

1. Decyzje dotyczące wznowienia pracy szkoły w tym także: świetlicy i stołówki szkolnej są 

podejmowane, przez organ prowadzący i dyrektora szkoły, w oparciu o deklaracje Rodziców o 

posłaniu dzieci do szkoły i chęć skorzystania ze świetlicy i dożywiania.  

2. Od liczby dzieci uzależniona jest praca kuchni i stołówki szkolnej - czy środki opłat za obiady 

umożliwią przygotowanie obiadów spełniających normy żywieniowe określone w HACAP  

i zasadach przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych. 

3. Zajęcia w szkole są organizowane według planu ustalonego przez dyrektora szkoły. Praca 

świetlicy jest organizowana w godzinach ustalonych na podstawie informacji uzyskanych od 

Rodziców. Ustalając liczbę dzieci w świetlicy szkolnej bierze sie pod uwagę zapewnienie 

minimum 4 metrów kwadratowych na jednego ucznia/nauczyciela. Funkcjonowanie świetlicy 

szkolnej jest też uzależnione od tego czy nauczyciele świetlicy prowadzą/nie prowadzą zajęć 

wychowawczo - opiekuńczych w szkole. 

4. Zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze prowadzi się w klasach w których wszyscy 

Rodzice zadeklarowani powrót swoich dzieci do szkoły. W takim wypadku zajęcia prowadzone 

są przez nauczycieli danego przedmiotu. W tych klasach nie prowadzi się wtedy lekcji 

zdalnych (wszyscy uczniowie uczęszczają do szkoły). 



5. Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych prowadzi się w 

klasach w których jedynie część Rodziców zadeklarowała powrót swoich dzieci do szkoły. W 

takim wypadku w szkole zajęcia prowadzone są przez nauczycieli świetlicy. W tych klasach  

prowadzi się wtedy lekcje zdalne dla uczniów przez nauczycieli danego przedmiotu. 

6. Zainteresowani rodzice powinni dyrektorowi szkoły zgłosić ewentualną chęć posłania dziecka 

do szkoły w tym także: świetlicy i stołówki szkolnej. Zgłoszenia takiego należy dokonać 

telefonicznie do Sekretariatu Szkoły tel.: (15) 838 - 1350 w dni powszednie w godzinach od 

900 do 1300. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia takiego można dokonać także telefonicznie 

do wychowawcy klasy.  

7. Po uwzględnieniu zaleceń i wytycznych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, ustala się liczebność jednej grupy (klasy) na 12 

uczniów (w uzasadnionym przypadku liczebność ta może być za zgodą organu prowadzącego 

zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów). W klasach I-III nie ma uczniów niepełnosprawnych 

dla których trzeba stosować inna organizację nauczania.  

8. Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego, minimalna przestrzeń przypadająca na ucznia/ 

nauczyciela w sali lekcyjnej wynosi 4 metry kwadratowe. Uczniowie w trakcie zajęć siedzą 

przy osobnych stolikach (ławkach) z zachowaniem odstępu min. 1,5 metra.   

9. Z sal w których przebywają uczniowie usuwa się przedmioty i sprzęty których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

10. Pomieszczenia, sprzęt i przedmioty wykorzystywane w procesie dydaktyczno - wychowawczo 

- opiekuńczym jest czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami ustalonymi dla 

pracowników obsługi. 

 
 
 
dyrektor szkoły 
Krzysztof Wronka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ZGODA RODZICA (opiekuna prawnego)  
na pomiar temperatury ciała ucznia przebywającego  

w szkole podstawowej  
w okresie zagrożenia COVID-19 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (podopiecznego) 

termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia u mojego dziecka 

(podopiecznego) niepokojących objawów chorobowych. 

 

............................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka    -    klasa) 

 

.......................................... 
                     (data) 

....................................................... 
       (Podpis Rodzica / opiekuna prawnego) 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZGODA RODZICA (opiekuna prawnego)  
na pomiar temperatury ciała ucznia przebywającego  

w szkole podstawowej  
w okresie zagrożenia COVID-19 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (podopiecznego) 

termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia u mojego dziecka 

(podopiecznego) niepokojących objawów chorobowych. 

 

............................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka    -    klasa) 

 

.......................................... 
                     (data) 

....................................................... 
       (Podpis Rodzica / opiekuna prawnego) 
 


