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Załącznik do Zarządzenia nr….2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące 

 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Dobrzyniu nad Wisłą 

   w czasie epidemii, przy uwzględnieniu wytycznych: 

 Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra 

Edukacji Narodowej 

Podstawa prawna: 

 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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) 

 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) 

 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 1394) 
 

 

o Wytyczne MEN, MZ, GIS 

 

MODEL A - praca stacjonarna 

                         ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą rozpoczyna rok 

szkolny 2020/2021, tak jak w poprzednich latach, w formie stacjonarnej. 

 

2. Szkoła pracuje w godzinach 6.30 – 15.30 zgodnie z opracowanym planem zajęć. 

 

3. Od 1 września 2020 r. wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy wchodzą na teren 

budynku tylko wejściem głównym. 
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4. Wejście do budynku szkoły zaopatrzone jest w płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcję 

użycia środka dezynfekującego i obowiązkowo wszyscy wchodzący do budynku szkoły 

zobligowani są do korzystania z niego. 

5. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

6. W przypadku stwierdzonej u ucznia alergii wymagane zaświadczenie lekarskie. 

7. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi. 

8. Od 1 września 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania na 

terenie placówki osób z zewnątrz, rodziców, rodzeństwa i opiekunów dzieci. 

9. Rodzic lub inna osoba z zewnątrz może wejść na teren szkoły jedynie na umówione 

spotkanie z dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu po uprzednim 

przedstawieniu celu wizyty. /Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych/. 

10. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

11. Rodzice/opiekunowie doprowadzają dzieci do drzwi głównych, dzwonią dzwonkiem. 

12. Pracownik szkoły otwiera drzwi i może dokonać pomiaru temperatury ciała uczniom 

termometrem bezdotykowym, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły po 

uprzednim uzyskaniu ich zgody.  
 

13. Do szatni uczniowie wchodzą z zachowaniem bezpiecznej odległości, korzystają ze 

swojej wyznaczonej szafki. W szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk.  

14. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia na terenie szkoły maseczki, przyłbicy, jednak 

jeśli uczeń ma taką potrzebę lub wolę może nosić np. podczas zajęć w klasie. 

15. Zaleca się, aby Nauczyciele na terenie szkoły nosili przyłbice lub maseczki oraz używali 

rękawiczek ochronnych lub płynu dezynfekującego.   

16. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki 

ochronne, przyłbice. 

17. Na terenie budynku dyrektor wyznacza i przygotowuje izolatorium –/wyposażone m.in. w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący/, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku podejrzenia objawów chorobowych. 

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast należy 

odizolować ucznia w odrębnym specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu IZOLATKA, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 
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19. W miarę możliwości poszczególne odziały nie zmieniają sal lekcyjnych. Uczniowie 

przebywają w danej klasie zgodnie z planem. 

 

20. W miarę możliwości wszyscy przebywający  na terenie szkoły zachowują dystans. 

 

21. Z sal dydaktycznych zostały usunięte wszelkie pomoce, przedmioty nie nadające się do 

dezynfekcji. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć podlegają dezynfekcji. 

 

22.  W klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym usunięto dywany. We wszystkich 

pomieszczeniach zrezygnowano z zawieszania firan. 

 

23. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

24. Uczeń posiada własne przybory szkolne, podręczniki i tylko z nich korzysta. Uczniowie 

nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

25. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych, zbędnych przedmiotów. 

26. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

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

27. W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu 

apelowego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

29. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą korzystać podczas zajęć wychowania 

fizycznego z hali sportowej w DCSiT przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i 

bezpieczeństwa. 

30. Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 9.00 /poranna/ i 13.00 – 15.45 /popołudniowa/. 

31. Zajęcia świetlicowe odbywają się w  sali świetlicy szkolnej, a  w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych oraz na świeżym powietrzu.  

32. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona na bieżąco (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

33. Szczegółowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii określa 

Regulamin świetlicy. 

34. W czasie epidemii w szkole liczba zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań jest 

ograniczona. 

35. Regulamin biblioteki szkolnej określa zasady bezpiecznego korzystania z księgozbioru 

oraz uwzględnia okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

II 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

 POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
 

1. Za codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach, zabawek odpowiedzialne są panie sprzątaczki. 

 

2. Podczas przeprowadzania dezynfekcji przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się  czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

 

4. Na bieżąco personel sprzątający dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 

ich dezynfekcję oraz czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

5. Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w Lipnie, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 

6. Obowiązkowo każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni 

lub zakładania rękawiczek. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły na umówione 

spotkanie obowiązkowo posiadają maseczki lub przyłbice. 

 

7. Regularnie uczniowie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

III 

GASTRONOMIA 
 

1. Szkoła posiada kuchnię i organizuje uczniom wyżywienie w postaci jednego ciepłego 

posiłku /obiad dwudaniowy/. 

 

2. W szkole obowiązują trzy przerwy obiadowe po 15 lub 20 min. Uczniowie korzystają z 

jadalni szkolnej z podziałem na grupy: I przerwa - klasy I-IV, II i III przerwa - klasy IV-

VIII. 

 

3. W szkole korzysta się z naczyń i sztućców wielorazowego użytku, które są myte w 

zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C  i wyparzane. 
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4. Osoba wydająca posiłki posiada odzież ochronną: fartuch, czepek oraz maseczkę i 

rękawiczki. 

 

5. Blaty, poręcze krzeseł  są czyszczone po każdorazowym korzystaniu przez grupę. 

 

6. Posiłki są podawane przez osobę do tego upoważnioną. 

 

7. Podczas każdej z przerw obiadowych dodatkowo w jadalni pełni dyżur nauczyciel. 

IV 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Na terenie szkoły zostało wydzielone pomieszczenie IZOLATKA wyposażone w 

środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w szkole procedurami, oraz zdezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). Następnie należy zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

MODEL B /strefa żółta/ -  kształcenie hybrydowe 

lub 

MODEL C /strefa czerwona/ – nauczanie zdalne 
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1. Dyrektor stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów i nauczycieli ze 

względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest 

szkoła. 

 

/„Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może 

pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub 

pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, 

którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i 

ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, 

podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i 

zachorowań”. - MEN 

 

2. Za takie zagrożenie można uznać: 

 

  zachorowanie na COVID-19 choćby jednego z uczniów szkoły lub członka 

jego rodziny, z którym pozostaje on w styczności, a także pracownika szkoły 

(i odpowiednio członka jego rodziny); 

 wystąpienie dużego ogniska zachorowań na terenie szkoły (w tej samej 

miejscowości, gminie czy powiecie). 

 

3. Dyrektor zwraca się w formie  /pisemnej, ustnej (w tym telefonicznej) lub 

elektronicznej (np. e-mail) /z zapytaniem do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Lipnie o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego 

zawieszenia zajęć. 

 

4. W zapytaniu, niezależnie od przyjętej formy, dyrektor: 

 

     opisuje zagrożenie epidemiczne i uzasadnia, dlaczego czyni ono 

koniecznym przejście na inną formę kształcenia, 

     wskazuje formę kształcenia, na którą ma przejść szkoła, a w przypadku 

formy hybrydowej wskazuje, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie 

zdalne. 

     wskazuje okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie 

może być to czas nieokreślony). 

 

5. W kształceniu hybrydowym Dyrektor może zadecydować o zawieszeniu:  

 jednego lub kilku oddziałów bądź klas, 

 całego etapu edukacyjnego (np. tylko I-III), 

 grupy, 

 niektórych zajęć (np. tylko wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych czy 

zajęć rozwijających zainteresowania) 

W pozostałych oddziałach będzie prowadzone kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem 

wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. 
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6. W kształceniu zdalnym możliwe jest całkowite zawieszenie kształcenia stacjonarnego 

i przejście w całości na formę zdalną. 

7. W takim zakresie, w jakim zostanie dokonane zawieszenie, należy realizować 

kształcenie zdalne. 

8. Dyrektor może wystąpić o zgodę do organu prowadzącego na przejście na inną formę 

kształcenia jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu. 

9. Dyrektor w formie /pisemnej, ustnej (w tym telefonicznej), elektronicznej (np. e-mail). 

zwraca się z zapytaniem do organu prowadzącego o zgodę w przedmiocie 

częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. 

 

10. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor w drodze zarządzenia podejmuje 

decyzję w sprawie zawieszenia, wskazując czy zawieszenie będzie całkowite czy też 

częściowe, w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) – w jakiej 

części szkoła będzie objęta kształceniem zdalnym oraz podaje okres przejścia na inną 

formę kształcenia.  

 

11. Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu zajęć wskazując, czy będzie realizowane zdalne 

kształcenie czy też inny rodzaj kształcenia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Delegatura w Włocławku oraz organ prowadzący /ewentualnie to organ prowadzący 

może zawiadomić organ nadzoru/. 

 

Niniejsze procedury obowiązują od 1 września 2020 r. do odwołania. 

 

 


