
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  

wśród uczniów i pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia w Buku 

 
§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 3 poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 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. 

493 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze 

zm.) oraz Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w okresie pandemii 

COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz uczniów szkoły. 

2. Celem procedury jest: 

1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19, 

2. umożliwienie uczniom udziału w konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych organizowa-

nych na terenie szkoły. 

 

§ 3 

 Sposób organizowania pracy szkoły 

1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem, mogą 

uczestniczyć w dobrowolnych konsultacjach w celu poprawy ocen czy omówienia 

niezrozumiałych zagadnień. 

2. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami opracowuje harmonogram konsultacji i podaje do infor-

macji uczniom i rodzicom. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji w szkole należy 

rygorystycznie przestrzegać ustalonych zasad. 

4. Konsultacje odbywają się grupowo z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 

min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik, max. 12 osób w sali). 

5. Uczeń może korzystać wyłącznie z własnych przyborów, zabronione jest pożyczanie sobie 

przyborów i podręczników. 

6. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są  konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 



7. Uczeń może przyjść na konsultacje według harmonogramu ustalonego z nauczycielem. 

8. Uczeń chory nie może przyjść na zajęcia oraz jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

9. Uczeń w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny. 

10. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo trzeba zdezynfekować ręce, a jeżeli uczeń ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce 

modą z mydłem. 

11. Każdy uczeń bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.  Należy 

w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. 

12. Uczniowie powinni unikać większych skupisk, zachować dystans przebywając na korytarzu, w 

toalecie, szatni, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

13. Po zakończeniu konsultacji w danym dniu należy przeprowadzić prace porządkowe oraz dezyn-

fekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawia-

tur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali gdzie odbyły się konsultacje. 

 

 

§ 4 

Obowiązki dyrektora szkoły 

1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego re-

żimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezyn-

fekcji. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji o udziale 

uczniów w konsultacjach lub zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w szkole. 

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub 

pracownika szkoły. 

6. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk 

i powierzchni. 

8. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz 

kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybak-

teryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – in-

strukcje dotyczące dezynfekcji rąk. 

9. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu 

z palcówki /w trakcie pracy) płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji. 

 

§ 5 

Obowiązki pracowników 

1. Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głów-

nym. 



2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik po-

zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

4. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc konsultacje, zaję-

cia rewalidacyjne, a pozostali kontynuują edukację zdalną. 

5. Na początku konsultacji nauczyciele przypominają uczniom o obowiązujących zasadach bezpie-

czeństwa. 

6. Personel obsługowy – sprzątaczki: 

1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych. 

2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, po-

ręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

 

§ 6 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa 

się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest 

wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają 

wyłącznie pracownicy szkoły.  

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane 

przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.  

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.   

4. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni 

pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, od-

działek zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poin-

formować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

5. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając na 

stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym 

dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izo-

latki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem 

środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą 

telefonu komórkowego). 

6. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemio-

logiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.  

7. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on 

zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie 

uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

8. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel po-

winien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także 

odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości 

od innych osób.  

9. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.   

10. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad 

uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o po-

dejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.  



11. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia 

należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub 

osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 

§ 7 

Pozostałe regulacje 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel 

sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, 

dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.  

2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 dyrektor 

sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą 

stacją sanitarno-epidemiologiczną co do dalszego sposobu postępowania.  

3. Na tablicy informacyjnej w szkole znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów oraz uczniów. 

 


