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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim  

i Szkole Filialnej w Płociczu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 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) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia  

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.2020r. poz.1385) 

3. 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.2020 r. poz.1386) 

4. 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. 2020 r., poz.1394) 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 2 lipca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych forma wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( DZ. U. z 2019 r. poz 59, oraz 

2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz wytyczne MEN, MZ i  GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020 r. 

 

 

§ 1  

Cel procedury 

Celem procedury jest minimalizowanie pojawienia się zagrożenia zakażeniem Covid 19 oraz zapobieganie i 

przeciwdziałanie wystąpienia zakażenia. Ochrona zdrowia dotyczy każdego członka społeczności szkolno – 

przedszkolnej, dzieci, uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz administracji. Ponadto procedura 

ustala jednoznaczne zasady postępowania prewencyjnego na okres czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i 

Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim i Szkole Filialnej w Płociczu. 

1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w ZSP PS i SP w Kamieniu 

Krajeńskim odpowiada dyrektor. 

2. W ZSP SP i PS stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym po uzyskaniu opinii najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej powiadamia 

kuratora oświaty i stosuje się do zaleceń SSE. 

4. Dyrektor w sytuacji wystąpienia zakażenia może wprowadzić nauczanie hybrydowe: stacjonarne i 

zdalne. 
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§2  

Organizacja pracy w budynkach 

ZSP SP i PS pracuje w godzinach od 6.00 do 16. Oddział przedszkolny w Płociczu pracuje w godzinach od 

8.00 do 13.00. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim organizuje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

w godzinach od 7.30 do 15.05. We wtorki i czwartki realizowany jest projekt Rozwijam się ku przyszłości. 

Wówczas zajęcia kończą się o godz. 15.50. Liczba uczniów w klasach jest adekwatna do przypisanych im 

powierzchniowo sal. W grupie dzieci przedszkolnych przebywa maksymalnie 25 dzieci. Dzieci w przedszkolu 

w Kamieniu Kr. nie korzystają z placu zabaw. W sali, w której przebywa grupa dzieci nie ma przedmiotów i 

sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Najliczniejsza klasa szkolna liczy 28 uczniów. Jeśli 

warunki atmosferyczne są sprzyjające lekcje mogą odbywać się na świeżym powietrzu w przestrzeni 

szkolnej i okołoszkolnej. Każdy budynek wyposażony jest w termometr bezdotykowy i ma wyznaczone 

izolatorium. 

I. Ul. Szkolna 3 

1. 6 oddziałów przedszkola oraz 6 oddziałów nauczania wczesnoszkolnego mieszczą się w budynku na 

ul. Szkolnej 3. Są przypisane na stałe do sal lekcyjnych. Izolatorium znajduje się w gabinecie szkolnej 

higienistki. 

a. Misiaki – dzieci 3-letnie sala nr 20 oraz sypialnia nr 19, łazienka i szatnia w części wydzielonej w 

zamkniętym skrzydle budynku. Wejście do szatni mieści się od strony trawiastego boiska. 

b. Słoneczka – dzieci 5 – letnie – sala nr 6, łazienka nr 1 przy głównym wejściu, wejście do budynku od 

strony asfaltowego boiska. 

c. Jagódki – dzieci 6 – letnie sala nr 7, łazienka nr 1 przy głównym wejściu, wejście do budynku od 

strony asfaltowego boiska. 

d. Smerfy – dzieci 5 i 6 – letnie sala nr 8, łazienka nr 2 przy głównym wejściu, wejście do budynku od 

strony asfaltowego boiska. 

e. Żabki – dzieci 4 – letnie sala nr 9 łazienka nr 2 przy głównym wejściu, wejście do budynku od strony 

asfaltowego boiska. 

f. Biedroneczki – dzieci 3 i 4 letnie + dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych sala nr 16, 

łazienka – szatnia nr dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej, wejście do budynku przy sali 

gimnastycznej. 

g. Klasa 1 a – sala nr 2, łazienki chłopców i dziewcząt na 1. piętrze, wejście od strony sali 

gimnastycznej.  

h. Klasa 1 b – sala nr 4, łazienki chłopców i dziewcząt na 1. piętrze, wejście od strony sali 

gimnastycznej.  

i. Klasa 2 a – sala nr 10 łazienka – szatnia dla chłopców i szatnia dla dziewczynek przy sali 

gimnastycznej, wejście od strony sali gimnastycznej.  

j. Klasa 2 b – sala nr 5, łazienka chłopców i dziewcząt na 1. piętrze, wejście od strony sali 

gimnastycznej.  

k. Klasa 3a – sala r 14, łazienka – szatnia dla chłopców i szatnia dla dziewczynek przy sali 

gimnastycznej, wejście od strony sali gimnastycznej.  

l. Klasa 3 b – sala nr 3, łazienka chłopców i dziewcząt na 1. piętrze, wejście od strony sali 

gimnastycznej.  

2. Organizacja przerw międzylekcyjnych i wyjść na świeże powietrze. 

Przedszkole: 

- grupy przedszkolne korzystają według potrzeb z przestrzeni boiska szkolnego oraz najbliższego 

terenu leśnego tak, aby nie kontaktować się z inną grupą dzieci. 

Nauczanie wczesnoszkolne: 

Dzieci nie przebywają na wspólnym korytarzu. Podczas pogody wychowawca sprowadza wszystkie 

dzieci na zewnątrz w wyznaczone miejsce i idzie na przerwę, jeżeli nie pełni dyżuru. 
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- boisko asfaltowe – klasa Ia i Ib 

- boisko trawiaste – klasa II a i II b 

- zielony zakątek – klasa IIIa i IIIb 

Po dzwonku uczniowie są wpuszczani klasami do budynku szkoły i przechodzą od razu do swojej 

sali, która musi być otwarta i w której czeka nauczyciel mający z nimi lekcję. Czuwają nad tym 

nauczyciele dyżurujący. 

 

Podczas deszczu i innych złych warunków atmosferycznych pozostają z wychowawcą w klasie lub 

wychodzą na korytarz rotacyjnie. 

- przerwa 8:45-8:55 – sala nr 2 i 4. 

- przerwa 9:40 – 9:50 – sala nr 3 i 5 

- przerwa  10: 35- 10: 40 - bez wychodzenia, wietrzenie 

- przerwa długa 11:25 – 11:45 – wyjście wszystkich na boisko – jeżeli będą złe warunki pogodowe 

uczniowie wychodzą rotacyjnie na 10 minut z sal nr2 i 4  i na 10 minut z sal nr 3 i 5. 

– przerwa 12:30 – 12:40  - sala nr 2 i 4 

- przerwa 13:30 – 13:35-  bez wychodzenia, wietrzenie 

- przerwa 14:15 – 14: 20 - bez wychodzenia, wietrzenie 

Dzieci z sal nr 10 i 14 mogą wychodzić na korytarz na każdej przerwie, bo mają dużą przestrzeń. 

Przestrzeń boiska można zmieniać po wcześniejszym ustaleniu między nauczycielami 

wychowawcami. 

Dyżur na boisku pełni 3 nauczycieli odpowiednio do części boiska. 

Przedszkole spożywa posiłki w salach, uczniowie klas 1-3 zajmują miejsca w stołówce  

w odległości min. 1,5 m od siebie.  

Do łazienki jednocześnie wchodzi maksymalnie 3 uczniów. 

 

 

II. Ul. Sępoleńska 3 

1. 6 oddziałów szkoły podstawowej. Są przypisane na stałe do sal lekcyjnych. Izolatorium znajduje się 

w gabinecie szkolnej higienistki. 

a. Klasa VI b – sala nr 13, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta parter (przy sali nr 2), wejście od 

strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

b. Klasa VIIa – sala nr 1, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta parter (przy sali nr 2) , wejście od 

strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

c. Klasa VIIb – sala nr 4, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta parter ( przy sali nr 4), wejście od 

strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

d. Klasa VIIc – sala nr 12, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta piętro (przy sali nr 12) , wejście 

od strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

e. Klasa VIIIa – sala nr 11, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta piętro (przy sali nr 12), wejście 

od strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

f. Klasa VIIIb– sala nr 3, wyznaczona łazienka chłopcy i dziewczęta parter (przy sali nr 4), wejście od 

strony boiska, szatnia chłopcy, dziewczęta. 

1. Organizacja przerw międzylekcyjnych: 

W sytuacji pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko. 

a)W przestrzeni korytarza i szatni zakrywają obowiązkowo usta i nos, wychodzą na boisko, w szatni 

przebywają jak najkrócej,  na boisku klasy zajmują wyznaczone miejsce. 

b) w sytuacji ustalenia przerwy 5 – minutowej uczniowie pozostają w klasach, szeroko otwierają 

drzwi, dyżurny otwiera 2 okna. 

c) w sytuacji złych warunków pogodowych i na przerwach 10 - minutowych uczniowie wychodzą 

na przerwę na korytarzu rotacyjnie: 
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- sala nr 4, nr 10, nr 12, nr 13 -  przerwa 8:45-8:55 

- sala nr 1, nr 3, nr 11 - przerwa 9:40 – 9:50 

- przerwa  10: 35- 10: 40 - bez wychodzenia, wietrzenie 

- przerwa długa 11:25 – 11:45 – wyjście wszystkich na boisko – jeżeli będą złe warunki pogodowe 

uczniowie wychodzą rotacyjnie na 10 minut z sal nr 4,10,12,13 i na 10 minut z sal nr 1,3,11. 

- sala nr 4, 12, 13 – przerwa 12:30 – 12:40  

- przerwa 13:30 – 13:35-  bez wychodzenia, wietrzenie 

- przerwa 14:15 – 14: 20 - bez wychodzenia, wietrzenie 

Jeżeli na przerwę wychodzą dwie klasy z piętra przebywają w różnych skrzydłach piętra.  

Uczniowie z klas nr 1 i 13 na przerwach na korytarzu są przy sali nr 2. 

Podczas przerwy obiadowej uczniowie korzystający z dożywiania w maseczkach schodzą do 

stołówki, zajmują odległe miejsca przy stolikach. 

Dyżury pełni na każdej przerwie 3 nauczycieli, a w razie pogody na 10 minutowych na boisku 

wyznaczony czwarty. 

Do łazienki jednocześnie wchodzi maksymalnie 3 uczniów. 

Uczniowie każdorazowo przed wejściem do sali informatycznej dokładnie myją ręce. 

 

Ul. Witosa 12:  

1. 3 oddziały są przypisane na stałe do sal lekcyjnych. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej szatni 

wychowania fizycznego. 

a. Klasa IV – sala tzw. historyczna, wejście główne, łazienka-szatnia z lewej strony  w holu  

b. Klasa V – sala tzw. religijna, wejście główne, łazienka w holu, szatnia pod schodami. 

c. Klasa VI a – sala tzw. techniczna, wejście główne, łazienka-szatnia z prawej strony w holu 

d. Lekcje wychowania fizycznego – wejście od strony orlika, szatnia 1 i szatnia 2, uczniowie nie 

przebywają na wspólnym korytarzu. Sala gimnastyczna jest podzielona na 2 części. 

1. Organizacja przerw międzylekcyjnych: 

W sytuacji pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko.  

- W przestrzeni korytarza i szatnia zakrywają obowiązkowo usta i nos, wychodzą na boisko, w szatni 

przebywają jak najkrócej, na boisku klasy zajmują wyznaczone miejsce. 

- W sytuacji ustalenia przerwy 5 – minutowej uczniowie pozostają w klasach, szeroko otwierają 

drzwi, dyżurny otwiera 2 okna. 

-  W sytuacji złych warunków pogodowych uczniowie wychodzą na przerwę na korytarzu na 

wyznaczone miejsca. 

Podczas przerwy obiadowej uczniowie korzystający z dożywiania w maseczkach schodzą do 

stołówki, zajmują odległe miejsca przy stolikach. 

Dyżury pełni na każdej przerwie 2 nauczycieli. 

Do łazienki jednocześnie wchodzi maksymalnie 3 uczniów. 

2. Szkoła Filialna w Płociczu: 

1. 1 oddział przedszkolny. 

a. Grupa Tygrysków – sala Tygryski, łazienka chłopcy, dziewczynki, wejście główne, szatnia. 

2. Organizacja przerw miedzy zajęciami – przerwy i wyjścia organizuje nauczyciel wychowawca 

odpowiednio do potrzeb dzieci na plac zabaw, podwórko szkolne. 

Dzieci spożywają posiłki w szkolnej stołówce. 

Do łazienki jednocześnie wchodzi adekwatna do ilości toalet i umywalek ilość dzieci.  

Uczniowie każdorazowo przed wejściem do sali informatycznej dokładnie myją ręce. 

 

 

 

§3 
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Przyprowadzanie i odbiór dziecka – oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 

1. Rodzic przyprowadza/posyła dziecko do szkoły najwcześniej o godz. 7.50. 

2. Przed wejściem do przedszkola/szkoły należy zasłonić nos i usta, zdezynfekować ręce przy drzwiach 

wejściowych w wyznaczonym miejscu lub założyć jednorazowe rękawiczki. 

- dzieci do 4 roku życia nie muszą zakładać maseczek 

- dzieci powyżej 4 roku życia powinny mieć przy sobie maseczkę, na prośbę nauczyciela dziecko 

zakłada maseczkę, jeśli wymagać tego będą wyjątkowe okoliczności. 

- maseczki nie muszą zakładać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, chore psychicznie, 

niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i głębokim oraz takie, które samodzielnie 

nie mogą założyć maseczki. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola i szkoły zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i szkoły jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

4. Rodzice i opiekunowie przedszkolaków mogą wchodzić na teren przedszkola 

z zachowaniem zasady – 1 rodzić z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica  

z dzieckiem/dziećmi w odległości 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać zakrywania 

nosa i ust, dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek. Ilość dorosłych na korytarzu szkolnym 

reguluje ilość żetonów przy wejściu do budynku placówki. 

5. W przypadku zajęć adaptacyjnych rodzice za zgodą dyrektora mogą przebywać na terenie placówki 

przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wymienionych w pkt.3. Dyrektor może odmówić 

rodzicowi wejścia na teren placówki, jeśli uzna, że nie jest w stanie zapewnić wymaganej 

przestrzeni dla zachowania dystansu społecznego. 

6. Do przedszkola/szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

7. Dzieci do przedszkola/szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.  

8. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać/ wysyłać dziecka do przedszkola/szkoły. 

9. Rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym  

w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki. 

10. Rodzic zgadza się na odsunięcie dziecka od grupy do izolatorium w sytuacji wystąpienia objawów 

chorobowych i/lub gorączki w wys. między 37,5- 38 st. C. 

11. Rodzice/opiekunowie dziecka przekazują nr telefonu do szybkiego kontaktu w sytuacji wystąpienia 

objawów chorobowych i/lub gorączki w wys. między 37,5- 38 st. C. Rodzic odbiera dziecko  

z izolatorium w czasie nie dłuższym niż 1 godz.  

 

§4 

Obowiązki rodziców uczniów klas 4-8 

 

 

1. Rodzic posyła ucznia miejscowego do szkoły najwcześniej o godz. 7.50. 

2. Rodzice dbają, aby uczniowie w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz taki, którego otoczenie nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji 

domowej. 

4. Do szkoły z uczniem może wejść rodzic wyłącznie zdrowy z zachowaniem dystansu społecznego 

min. 1,5 m od pracowników szkoły, innych rodziców i uczniów, musi mieć zasłonięte usta i noc, 

zdezynfekowane ręce lub musi założyć jednorazowe rękawiczki. 

5. Uczniowie powinni mieć przy sobie maseczkę, na prośbę nauczyciela dziecko zakłada 

maseczkę, jeśli wymagać tego będą wyjątkowe okoliczności. Uczeń obowiązkowo zakłada 
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maseczkę w autokarze szkolnym, przed wejściem do szkoły, w szatni i świetlicy oraz w częściach 

wspólnych szkoły, kiedy może dojść do zmieszania się grup uczniów. 

- maseczki nie muszą zakładać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, chore 

psychicznie, niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i głębokim oraz takie, które 

samodzielnie nie mogą założyć maseczki. 

6. Rodzic udostępnia numer telefonu w celu szybkiej i skutecznej komunikacji w sytuacji 

wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki w wys. między 37,5- 38 st. C. 

7. Rodzic wyraża zgodę na badanie temperatury ciała ucznia termometrem bezdotykowym w 

sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki. 

8. Rodzic zgadza się na odsunięcie ucznia od grupy do izolatorium w sytuacji wystąpienia objawów 

chorobowych i/lub gorączki w wys. między 37,5- 38 st. C. Rodzic odbiera dziecko z izolatorium 

w czasie nie dłuższym niż 1 godz.  

 

§ 5 

Obowiązki uczniów klas 4 – 8 

1. Uczniowie w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz taki, którego otoczenie nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Uczeń miejscowy przychodzi do szkoły najwcześniej o godz. 7.50. 

4. Uczniowie dojeżdżający z Orzełka rano czekają na lekcje w świetlicy szkolnej na Sępoleńskiej. 

Uczniowie klasy IV, VI a o godz. 7.40 przechodzą pod opieką wyznaczonej uprawnionej osoby na 

ulicę Witosa. Pozostali uczniowie ze świetlicy o godz. 7.50 przechodzą bezpośrednio do swoich sal. 

5. Uczniowie w świetlicy siadają przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy. 

6. Uczeń dojeżdżający w autokarze zakłada maseczkę.  

7. Przy wejściu do szkoły uczeń zasłania nos i usta, dezynfekuje dłonie. Przestrzega dystansu 

społecznego. 

8. Po wejściu do szkoły uczeń odwiesza odzież wierzchnią w wyznaczonym miejscu w szatni i udaje się 

do łazienki, myje ręce i idzie do wyznaczonej sali lekcyjnej. 

9. Ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona nosa i ust podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

10. Wszyscy uczniowie terenie szkoły w częściach wspólnych: na korytarzu, w szatni, w świetlicy noszą 

maseczkę, jeśli zachodzi możliwość kontaktu grup uczniów z różnych klas. 

11. Podczas lekcji, jeśli nauczyciel poprosi ucznia o zasłonięcie ust i nosa, uczeń zakłada maseczkę lub 

przyłbicę. 

12. Uczeń na polecenie nauczyciela poddaje się mierzeniu temperatury. 

13. Uczeń na polecenie nauczyciela, jeśli wystąpią objawy chorobowe i/lub gorączka, udaje się do 

izolatorium, gdzie czeka na rodziców. 

14. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, które znajdują się na stoliku ucznia,  

w tornistrze lub wydzielonym miejscu szafy szkolnej. 

15. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi. 

16. Uczniowie na polecenie nauczyciela wychodzą na przerwę na korytarz i świeże powietrze. 

17. Uczniowie przestrzegają wyznaczonych dla klas przestrzeni szkolnych. 

18. Uczniowie każdorazowo przed wejściem do sali informatycznej dokładnie myją ręce. 

19. Uczniowie nie wymieniają się posiłkami i napojami. 

§ 6 
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Obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciel przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej izolacji. 

2. Nauczyciel przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce. 

3. Nauczyciel we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania nos i usta. 

4. Nauczyciel zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób. 

5. Nauczyciel powinien ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły do minimum. 

6. Nauczyciel poddaje dwudniowej kwarantannie materiały przyniesione przez uczniów z domu, 

dopiero po tym czasie je sprawdza. 

7. Nauczyciel, przed oddaniem prac uczniom, które przyniósł z domu, poddaje je dwudniowej 

kwarantannie. 

8. Nauczyciel po skończonej lekcji, wietrzy salę. 

9. Nauczyciela obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona nosa i ust podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

10. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki zgłasza ten fakt dyrekcji i odsuwa się 

od wykonywania obowiązków.  

11. Nauczyciele wychowania fizycznego  i innych zajęć sportowych ograniczają ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

12. Nauczyciele wychowania fizycznego  i innych zajęć sportowych dezynfekują sprzęt sportowy. 

13. Jeśli nauczyciel zauważy u ucznia objawy chorobowe, nakazuje uczniowi założenie maski, odsuwa 

go od pozostałych na odległość 2 m, zawiadamia telefonicznie o tym fakcie dyrekcję i woźnego. 

Dyrekcja zawiadamia wychowawcę, który informuje rodziców o konieczności odbioru dziecka z 

izolatorium w czasie nie dłuższym niż jedna godzina. Woźny odprowadza ucznia do izolatorium i 

nadzoruje ucznia do czasu odbioru dziecka przez rodziców lub inna wskazaną przez nich osobę 

dorosłą. 

§ 7 

Obowiązki nauczyciela świetlicy w szkole 

1. Nauczyciel przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej izolacji. 

2. Nauczyciel przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce. 

3. Nauczyciel we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania nos i usta. 

4. Nauczyciel zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób. 

5. Nauczyciela obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona nosa i ust podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

6. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki zgłasza ten fakt dyrekcji i odsuwa się 

od wykonywania obowiązków.  

7. Nauczyciel, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, organizuje zajęcia na świeżym powietrzu. 

8. W sali nauczyciel dba o dezynfekcję rąk i mycie rąk swoich podopiecznych, nadzoruje środki 

dezynfekcyjne, wprowadza do regulaminu świetlicy zasady zachowania środków ostrożności oraz 

wietrzy salę nie rzadziej niż raz na godzinę. 

9. Uczniowie w świetlicy siadają przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy. 

10. Świetlica poranna w przedszkolu: mieści się w sali nr 20. Od godz. 6.00 do 7.00 wszystkie dzieci 

przedszkolne przebywają u Misiaków. O godzinie 7.00 grupa Żabek wychodzi do sali nr 9 i od tej 

chwili rodzice/opiekunowie grupy Żabek wchodzą do szkoły tyłem od asfaltowego boiska i 

odprowadzają swoje dzieci do sali nr 9. 

Pozostałe dzieci przebywające w świetlicy przedszkolnej (sali nr 20) pozostają pod opieką 

dyżurującego nauczyciela. O godzinie 7.50 wychowawcy pozostałych grup zabierają dzieci do 

swoich sal. Sala 20. Od tej chwili jest klasą dydaktyczno – wychowawczą Misiaków. Misiaki 
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przechodzą do sali sypialnianej nr 19, do łazienki umyć ręce, a ich sala podlega wietrzeniu, stoliki 

dezynfekcji. 

 

§ 8 

Obowiązki bibliotekarza 

1. Nauczyciel biblioteki opracowuje zasady korzystania z biblioteki: godziny pracy, ilość uczniów w 

przestrzeni bibliotecznej. 

2. Nauczyciel biblioteki poddaje 2-dniowej kwarantannie książki i materiały przynoszone do biblioteki. 

3. Nauczyciel biblioteki dezynfekuje i wietrzy swoje miejsce pracy. 

§9 

Obowiązki obsługi 

1. Pracownik obsługi przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej 

izolacji. 

2. Pracownik obsługi  przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce. 

3. Pracownik obsługi  we wspólnej przestrzeni szkolnej, jeśli przebywają w niej uczniowie i nauczyciele 

zasłania nos i usta. 

4. Pracownik obsługi zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób. 

5. Pracownika obsługi obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona nosa i ust podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

6. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych i/lub gorączki zgłasza ten fakt dyrekcji i odsuwa się 

od wykonywania obowiązków.  

7. Sprzątaczka po każdej przerwie, jeśli w przestrzeniach wspólnych przebywali uczniowie, 

nauczyciele lub inne osoby, dezynfekuje klamki, poręcze, parapety i łazienki. 

8. Sprzątaczka dezynfekuje blaty stolików, biurko, klawiaturę komputera, klamki u drzwi w czasie 

przerwy w klasie, w której wymieniają się uczniowie. 

9. Sprzątaczka podczas lekcji dezynfekuje w pokoju nauczycielskim stół, obramowanie krzeseł, 

kserokopiarkę, drukarkę i komputer. 

10. Sprzątaczka na koniec dnia dezynfekuje klawiaturę i obudowę komputerów. 

11. Po dezynfekcji należy dokładnie wywietrzyć dezynfekowane pomieszczenia. 

12. Wszystkie pomieszczenia należy wietrzyć nie rzadziej niż raz na godzinę i w razie potrzeby częściej. 

13. Osoba dezynfekująca przestrzeń szkolną notuje wykonane czynności w dziennej karcie monitoringu 

dezynfekcji pomieszczeń. 

14. Woźny odpowiada za odbiór dziecka objawami choroby z klasy, odprowadzenie do izolatorium i 

pieczę do przybycia rodziców lub innej wskazanej przez rodziców osoby dorosłej. 

- Izolatorium jest wydzieloną przestrzenią szkolną, oznaczoną wyraźnym napisem IZOLATORIUM. 

- W izolatorium może przebywać kilku uczniu na raz. 

- W izolatorium wszyscy maja zasłonięte usta i nos. 

 

 

§ 10  

Dożywianie 
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1. Dzieci przedszkolne korzystają z posiłków przygotowanych przez rodziców i zapakowanych w 

chlebaki oraz obiadów przygotowywanych przez najemcę szkolnej kuchni. 

2. Dzieci przedszkolne zjadają posiłki w ich salach. 

3. Uczniowie szkoły podstawowej korzystają ze szkolnej stołówki. 

4. Uczniowie siadają przy stolikach z rówieśnikami z klasy. 

5. Między uczniami i pracownikami obsługi, nauczycielami i wydającymi posiłki zachowany jest 

dystans min. 1,5 m. 

6. Posiłki wydaje wyznaczony pracownik kuchni  przez okno do wydawania posiłków, a w pozostałych 

budynkach wyznaczona osoba z obsługi w miejscu wydawania posiłków wyznaczonym w stołówce 

szkolnej. 

7. Po każdej grupie uczniów, jeśli uczniowie jedzą zmianowo i po zakończeniu przerwy obiadowej 

dezynfekuje się poręcze krzeseł i blaty stołów. 

8. Na ul. Szkolnej uczniowie jedzą posiłki na naczyniach wielorazowych kuchennych, które są 

wyparzane w temperaturze 60 st. C 

9. W pozostałych budynkach szkolnych uczniowie jedzą z naczyń jednorazowych. 

10. Uczniowie nie wymieniają się posiłkami i napojami bez względu na to, czy jest to posiłek szkolny, 

czy przygotowany w domu. 

 

§ 11 

Praca sekretariatu 

1. Sekretariat pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00 

2. Sekretariat w godzinach pracy przyjmuje petentów. 

3. W sekretariacie może przebywać jednorazowo tylko jeden petent, który zachowuje dystans 

społeczny min. 1,5 m. 

4. Petent, wchodząc do sekretariatu ma zasłonięte usta i nos, przy wejściu do szkoły zdezynfekował 

ręce lub założył jednorazowe rękawiczki. 

5. Na polecenie dyrektora sekretariat może przejść w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. 

 

§ 12 

Obowiązki dyrektora 

1. Dyrektor ZSP SP i PS opracowuje procedury funkcjonowania szkoły i przedszkola w czasie epidemii. 

2. Dyrektor poleca umieszczenie przy wejściu do szkoły numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego i służb medycznych. 

3. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką środowiskową. 

4. Dyrektor odpowiada za zaopatrzenie placówki i pracowników w środki dezynfekcyjne i ochronne. 

5. Prowadzi monitorowanie prac porządkowych. 

6. Nie angażuje nauczycieli, pracowników obsługi i administracji powyżej 60. r. ż. do pracy w sytuacji 

zagrożenia zarażeniem. 

7. Dyrektor organizuje w miarę możliwości nierotacyjny system pracy. 

8. Dyrektor organizuje szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami. 

9. Dyrektor organizuje bezpieczne korzystanie z biblioteki, świetlicy i spożywanie posiłków. 

10. W sytuacji wystąpienia zarażenia a terenie placówki organizuje nauczanie hybrydowe lub zdalne. 

 

§ 13 
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Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia 

1. Dyrektor ZSP SP i PS instruuje pracowników, że w przypadku pojawienia się niepojących objawów 

powinni zostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną. 

2. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem na terenie placówki dyrektor: 

a. Zamyka placówkę, 

b. Przekazuje wszystkim członkom społeczności szkolnej informacje o konieczności pozostania  

w domu do czasu ustalenia dalszego postępowania z organami zewnętrznymi, 

c. Zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący i kuratora oświaty, 

d. Postępuje zgodnie wytycznymi SANEPID – u,  

e. Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora 

sanitarnego oraz zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny ustala zasady pracy 

szkoły i przedszkola – nauczanie zdalne/nauczanie hybrydowe w zależności od koloru strefy 

gminy/powiatu zgodnie z zasadami nauczania zdalnego ujętymi w obowiązującym Regulaminie 

nauczania zdalnego w ZSP w Kamieniu Krajeńskim. 

 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania. 


