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Szczecin 18.01.2021r. 

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 11  

im. UNICEF-u w Szczecinie ul. Dubois 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 

w warunkach domowych lub na kwarantannie. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa). 

3. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. (Dotyczy to 

rodziców/prawnych opiekunów odprowadzających i odbierających dzieci, 

oraz wszystkie inne osoby wchodzące do budynku szkoły) 

4. Rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli  

(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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     Dotyczy to rodziców/prawnych opiekunów odprowadzających  

i odbierających dzieci do/ze świetlicy szkolnej.  

     (WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU) 

     Uczniowie klas pierwszych nie uczęszczających na świetlicę szkolną będą 

odbierani i odprowadzani  przez wychowawców klas z boiska/na boisko 

szkolne według ustalonego harmonogramu. (WEJŚCIE  C) 

     Uczniowie klas drugich i trzecich nie uczęszczających na świetlicę szkolną 

będą doprowadzani i odbierani przez rodziców/prawnych opiekunów do/przy 

wejściu głównym do szkoły. Rodziców dzieci klas drugich i trzecich prosimy 

o nie wchodzenie na teren budynku szkoły. Dzieckiem po wejściu do 

budynku zaopiekuje się pracownik szkoły. Wychowawcy klas drugich  

i trzecich na swoich podopiecznych będą oczekiwać w swoich salach  na 10 

minut przez rozpoczęciem zajęć. 

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę 

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podania wychowawcy klasy 

aktualnego numeru telefonu w celu zapewnienia szybkiej wzajemnej 

komunikacji.   

7. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura 

powyżej 38°C, kaszel, duszności)  rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany 

do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). Uczeń w czasie oczekiwania na rodzica/prawnego 

opiekuna będzie przebywał w izolatorium pod opieką osoby dorosłej. 

8. Przypominamy – obwiązują 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. 
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9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą.   

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

11. Każda klasa w czasie lekcji przebywa we własnej sali. Dla każdej klasy jest 

ustalony harmonogram przyjścia do szkoły, regulamin korzystania z szatni  

i harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej. 

12. Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Uczniowie powinni korzystać z boiska szkolnego i przebywać na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły uwzględniając warunki atmosferyczne. 

14. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego należy zrezygnować  

z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

15. Wychowawca może organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, 

tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących  

w przestrzeni publicznej. 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dla danej grupy 

uczniów. Klasa I sala nr 2, klasa II sala nr 36, klasa III sala nr 07. 

Do regulaminu świetlicy wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

17. Wychowawcy świetlicy czuwają nad regularnym myciem rąk wodą i 

mydłem przez uczniów.   

18. Sale świetlicy należy wietrzyć przed przyjściem dzieci oraz co godzinę  

w trakcie przebywania dzieci w świetlicy. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wszystkich wejściach  do szkoły umieszczone są   numery telefonów do 

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/prawni opiekunowie uczniów, 

wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne,  

zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania.  Dozowników regularnie są napełniane płynem do dezynfekcji. 

3. Uczniowie myją ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed 

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

4. Monitorowanie  codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, używanych sprzętów 

sportowych i podłogi w sali gimnastycznej, pomieszczeń sanitarno  

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników 

odbywa się według harmonogramów umieszczonych na każdym poziomie 

szkoły u pań sprzątających. 

5. W czasie dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz zawartych  

w certyfikatach i kartach charakterystycznych.   

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

7. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne na bieżąco są dezynfekowane i myte, 

czyszczone z użyciem detergentu.   
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8. Na każdym poziomie szkoły umieszczone są opisane pojemniki do 

wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem 

zajęć przez dzieci. 

 

GASTRONOMIA 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i 

inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się 

do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo  wprowadzono zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna 

być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca  

min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków  odbywać się będzie w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków będzie się 

odbywać w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu zgodnie  

z ustalonym harmonogramem. Na stołówce uczniowie będą zajmować co 

drugie krzesło. Po każdej grupie będą czyszczone blaty stołów i poręcze 

krzeseł.  

3. Śniadanie przyniesione z domu, dzieci mogą spożywać w salach. Posiłki 

mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
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4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.   

5. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1. Wszyscy pracownicy  zostali poinstruowani o zasadach wynikających  

z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w kwarantannie. 

3. Wyznaczono i przygotowano salę nr 08 ( wyposażenie w środki ochrony  

i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę  

w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

4. Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg 

oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w 

trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do 

domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 
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teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 

epidemiologicznego. 

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur 

związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. Po ustaleniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem należy przeprowadzić 

dodatkowe sprzątanie zgodne z procedurami zakładowymi, a także 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-

rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

