
 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ TOWARZYSTWA  

SALEZJAŃSKIEGO „KOLEGIUM KUJAWSKIE” 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

W  RAMACH ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

 ORAZ KONSULTACJI W SZKOLE 

 

 

 

 

 

Aleksandrów Kuj. 21.05.2020 r.  



INFORMACJE   OGÓLNE: 

 

1. Od  25 maja umożliwione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 

uczniów klas I-III oraz konsultacje  dla uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej i tegorocznych absolwentów LO. 

2. Od 1 czerwca umożliwione zostały konsultacje dla pozostałych uczniów  

szkół podstawowych i ponadpodstawowych .  

3. Szkoła przy organizacji zajęć uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

4. W zajęciach w formie konsultacji w szkole mogą uczestniczyć uczniowie 

zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

5. Przed przybyciem ucznia klas I-III do szkoły rodzic/opiekun prawny 

zapoznaje się z procedurami bezpieczeństwa oraz składa odpowiednie 

oświadczenie. 

6. Z zajęć opiekuńczych korzystać mogą dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości zapewnienia im w tym czasie opieki w domu. 

7. Niniejszy regulamin ustala zasady i procedury bezpieczeństwa na terenie 

placówki w okresie pandemii Covid-19. 

8. Dyrektor szkoły:  

a) opracowuje wytyczne i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na 

terenie szkoły,  

b) przygotowuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania 

uczniów w szkole, 

c) przekazuje rodzicom informację o czynnikach zagrożenia COVID-19 

informując o odpowiedzialności za decyzję posłania dziecka do szkoły w 

okresie pandemii, 

d) przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia,  

e) zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania 

szkoły,  

f) udostępnia pracownikom  szkoły indywidualne środki ochrony osobistej; 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, 

g) upowszechnia wśród nauczycieli , uczniów i rodziców harmonogram 

konsultacji. 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY PRZYCHODZENIA UCZNIÓW 

 

1. Przy wejściu do szkoły tylko od strony szatni umieszczony zostaje płyn do 

dezynfekcji rąk i osoby wchodzące na teren placówki zobligowane są do 

korzystania z niego lub w  sytuacji przeciwskazań zdrowotnych do 

natychmiastowego umycia rąk. 

2. Obok płynu do dezynfekcji znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcji 

rąk dla wszystkich wchodzących na teren placówki. 

3. W drodze do i ze szkoły ucznia obowiązuje nakaz osłony ust i nosa oraz 

dystansu społecznego. 

4. Uczeń korzysta z szatni wg zasad ustalonych przez dyrektora. 

5. Rodzice ucznia klasy I-III zobowiązani są do podpisania odpowiedniego 

oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z 

procedurami przebywania dziecka na terenie szkoły. 

6. Do szkoły dziecko do lat 13 przyprowadza tylko jedna osoba. 

7. Rodzic lub opiekun dziecka przyprowadzając lub odbierając go po zajęciach 

korzysta wyłącznie z wejścia do szatni (od strony boiska). 

8. Rodzic zgłasza przy wejściu do szkoły (szatni) pracownikowi dyżurującemu 

fakt przyjścia dziecka, a  ten informuje dalej nauczyciela. 

9. Nauczyciel świetlicy odbiera ucznia i przestrzegając zasad higieny i 

bezpieczeństwa udaje się z nim do sali zajęć. 

 

PROCEDURY  WYCHODZENIA  UCZNIÓW / ODBIORU  DZIECKA 

1. Przy każdym wyjściu uczeń myje ręce zgodnie z instrukcją. 

2. Rodzic zgłasza pracownikowi dyżurującemu  chęć odbioru dziecka do lat 13 

3. Nauczyciel odprowadza dziecko do szatni i po przebraniu się ucznia 

przekazuje go rodzicowi. 

4. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem do szatni i po odebraniu dziecka 

zapewnia mu ochronę na usta i nos. 

 

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE  

 

1. Uczniowie zapoznani zostają z harmonogramem konsultacji i zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz ich celowością. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy odbywają się w godz. 7:30 – 

15:30. 

3. Uczeń przebywa na terenie szkoły, w tym w salach, bibliotece szkolnej, 

szatni lub świetlicy przestrzegając zasady 4 m² na osobę, 2 m dystansu  

społecznego pomiędzy osobami oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w 

sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 stolik). 



4. W grupie może przebywać 12 osób. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu   prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 

2. 

5. W jednej Sali odbywają się konsultacje dla jednej grupy. 

6. Podczas przebywania dzieci w świetlicy w czasie zajęć opiekuńczych 

zachowana zostaje bezpieczna odległość, wykorzystując dostępną 

przestrzeń w sali. 

7. W sali zajęć unika się większych skupisk dzieci. Dopuszczalne są zabawy w 

grupie 2-osobowej z zachowaniem dystansu 2 m. 

8. Wg ustalonego przez dyrekcję harmonogramu, w ciągu dnia zajęcia 

opiekuńcze prowadzą dwie nauczycielki. 

9. Kadra pedagogiczna i  pozostały personel opiekujący się dziećmi  

zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej  (rękawiczki, maseczki lub 

przyłbice oraz w razie konieczności  fartuchy z długim rękawem). 

10. Przebywanie osób z zewnątrz jest ograniczone oraz zachowane są 

dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z tymi 

osobami. 

11. W pomieszczeniach sanitarnych uczniowie i pracownicy szkoły korzystają z 

informacji zawartych na plakatach z zasadami prawidłowego mycia rąk 

oraz instrukcji przy dozownikach do dezynfekcji rąk. 

12. Sala, w której przebywają uczniowie jest wietrzona co najmniej raz na 

godzinę. 

13. Uczniowie zobowiązani są do jak najczęstszego mycia rąk. 

14. Uczeń zna zasady szybkiej komunikacji z kadrą pedagogiczną w sytuacji 

złego samopoczucia, która zastosuje procedury w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

15. W przypadku konieczności wezwania pomocy, uczeń stosuje się do zaleceń 

służb sanitarnych , lekarza lub pielęgniarki szkolnej. 

16. Uczeń zabiera ze sobą własny zestaw podręczników i przyborów i 

obowiązuje go zakaz pożyczania ww. rzeczy od innych osób.  

17.  Dzieci przebywają w jednej sali. 

18. Dzieci nie przynoszą do szkoły zabawek i osobistych przedmiotów, wyjątek 

stanowią podręczniki, zeszyty ćwiczeń i przybory szkolne. 

19. Dzieci korzystają w sali jedynie z tych z przedmiotów i zabawek, które w 

skuteczny sposób można zdezynfekować. Pozostałe przedmioty są usunięte 

lub zabezpieczone taśmą uniemożliwiająca korzystanie z nich.  

20. Po zajęciach sala oraz przedmioty, z których korzystali uczniowie zostają 

zdezynfekowane. 

21. Uczniowie mają prawo korzystać z placu zabaw i parku przy terenie 

szkoły, jednak po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu  zobowiązani są 

do umycia i dezynfekcji rąk. 

22. Po zakończeniu zabawy ma miejsce dezynfekcja sprzętu placu zabaw. 

23. Dzieci nie wychodzą z opiekunami poza teren szkoły w godzinach 

przebywania na terenie placówki. 



24. Po zakończeniu zajęć sala jest wietrzona, a sprzęt oraz powierzchnie 

użytkowe dezynfekowane. 

25. Stanowisko spożywania przez uczniów posiłków jest dezynfekowane przed i 

po jedzeniu.  

26. Posiłki spożywane są z zachowaniem bezpiecznej odległości.  

 

POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW 

CHOROBOWYCH LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA 

 

1. W szkole przygotowana zostaje sala, w której uczeń po zgłoszeniu złego 

samopoczucia będzie mógł być odizolowany i  czekać na udzielenie pomocy. 

2. Wykonuje się pomiar temperatury ciała. 

3. Wyznaczona osoba zgłasza fakt złego samopoczucia dziecka jego 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu. 

4. Nauczyciel lub inna wyznaczona osoba zachowując procedury 

bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, w razie konieczności fartuch 

ochronny) pozostaje z uczniem do momentu odebrania go przez rodzica. 

5.  Nauczyciel informuje dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych typowych dla Covid-19 

dyrektor szkoły powiadamia niezwłocznie jednostkę Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej oraz organ prowadzący szkołę, jak również rodziców 

uczniów przebywających w tym czasie w szkole. 

7. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń zostaje natychmiast 

zdezynfekowane. 

8. Odpowiednie służby podejmują kolejne kroki bezpieczeństwa na terenie 

placówki. 

 


