
WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 

Szkoły Podstawowej EuroSzkoły w czasie epidemii koronawirusa 

w roku szkolnym 2020/2021 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

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. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły  są zobowiązani 

do dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa. 

4. Do szkoły wchodzi się wejściem C z zachowaniem zasady odpowiedniego dystansu, co najmniej 

1,5 metra. 

5. Rodzice i opiekunowie  dzieci z klas  1– 3 (przyprowadzanie w godzinach od 7.30 do 8.00 odbiór 

do godziny 15.30), mogą wchodzić jedynie  do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

następujące zasady: 

a) przebywania w przestrzeni wspólnej jednocześnie nie więcej niż 5 opiekunów z dziećmi,  

b) do przestrzeni wspólnej wchodzi 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, (m.in. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowych lub dezynfekcji rąk). Opiekunowie odprowadzający dzieci 

ograniczają czas pobytu w szkole do niezbędnego minimum. 

6. Osoby z zewnątrz skracają pobyt w szkole do niezbędnego minimum, stosując zasady ochrony 

przed COVID – 19 wydane przez GIS. 

7. Płyn do dezynfekcji rąk rozmieszczono w każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia 

edukacyjne. 

8. W szkole 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. 

9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem antyseptycznym i  instrukcje do dezynfekcji rąk. 

10. W szkole został zapewniony sprzęt i środki oraz wyznaczono zastępcę dyrektora Panią Annę 

Węgrzynek do nadzorowania i  koordynowania realizacji procedur zachowania bezpieczeństwa               

i higieny w placówce, w tym do monitorowania prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

11. Wyznaczone zostało i przygotowane pomieszczenie  - izolatka (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. Została oznaczona taką informacją – znajduję się w sali nr 

10 na parterze . 

12. Na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie umieszczono numery telefonów do: organu 

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

13. Ustalono następujące ścieżki komunikacji rodziców z pracownikami szkoły                                                    

- bslepowronska.euroszkola@dobraedukacja.edu.pl  
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-  awegrzynek.euroszkola@dobraedukacja.edu.pl  

         - mmegier.euroszkola@dobraedukacja.edu.pl , 

         - tel. bezpośredni do szkoły      884 865 745. 

14. Kontakty do rodziców (numery telefonów oraz adresy email)  znajdują się w posiadaniu 

nauczycieli prowadzących zajęcia. 

15. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które każdorazowo są dezynfekowane . 

16. W dniach 1 i 2 września br. będzie dokonywany pomiar temperatury ciała wszystkim osobom 

przed wejściem na teren szkoły. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru (norma od 36,4 do 

37 st. C ) wejście na teren placówki nie będzie możliwe. 

17. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w salach, w których są prowadzone zajęcia 

dydaktyczne lub mają wyznaczone miejsca w szatni i przebywają w niej tylko w celu przebrania 

się. 

18. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie i wychodzą z niej niezwłocznie po zakończeniu zajęć 

- zgodnie z planem lekcji lub wyznaczonym czasem. 

19. Nauczyciele w  miarę możliwości prowadzą taką  organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie 

w miejscach wspólnych. 

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono  do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są systematycznie czyszczone                                    

i dezynfekowane. 

21. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów, podręczników lub materiałów (kart pracy) 

przekazanych indywidualnie dla ucznia, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub na własnej półce, którą wyznacza szkoła. 

22. W trakcie pobytu ucznia w szkole zwracana jest uwaga, by często i regularnie myto ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu,. 

23. Sala zajęciowa jest wietrzona, co najmniej raz na godzinę a zajęcia ruchowe są prowadzone przy 

otwartych oknach. 

24. Nauczyciele w klasach 1 – 3  organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

25. W szkole zwiększono liczbę zajęć odbywających się na świeżym powietrzu. Na powietrzu też 

spędzamy przerwy,  jeśli jest to możliwe . 

26. Wyjścia na świeże powietrze są realizowane wspólnie, albo  naprzemiennie (o różnych porach), 

zgodnie z ustalonym planem. 

27. Uczniowie  nie mogą  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

28. Na terenie szkoły zapewniono miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych masek                                

i rękawiczek. 

29. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły, a ucznia odizolowuje do sali nr 10 na parterze, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

 

 

 

 

 

mailto:awegrzynek.euroszkola@dobraedukacja.edu.pl
mailto:mmegier.euroszkola@dobraedukacja.edu.pl


Korzystanie z obiektów sportowych 

1. W zajęciach prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczniów. 

Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących 

zajęcia. 

2. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania                          

2 metrowego dystansu, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to możliwe. Zaleca się 

jednak jak najmniejszy kontakt między ćwiczącymi.  

3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, materace, ławeczki gimnastyczne itp.) należy 

czyścić lub dezynfekować po każdorazowym użyciu. 

4. W sali gimnastycznej podłoga zostaje umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu 

zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

Zasady zapewnienia higieny i bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków 
Podczas spożywania posiłków obowiązują poniższe zasady: 

1. Posiłki są spożywane w swojej sali, 

2. Sztućce i zastawa stołowa są wyparzane w wyparzarce. 

3. Uczniowie korzystają z własnych lub jednorazowych kubków. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

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. 

2. Pracownicy powyżej 60. roku życia nie są angażowani w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły zostaną 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. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowaniu, zgodnie  z funkcjonującymi w szkole 

procedurami. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Podstawa: strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja) 

 

Z powyższymi procedurami zostają zapoznani: 

 kadra nauczycielska  w dniu 26 sierpnia br.  a do dnia 28 sierpnia br. online; 

 pozostały personel szkoły do 31 sierpnia br.; 

 uczniowie podczas pierwszej godziny z wychowawcą, jednak nie później niż do 5 września br. 

 rodzice/opiekunowie dzieci indywidualnie na stronie internetowej szkoły. 

 
 
                 Bożena Ślepowrońska      Ryszard Modzelewski 
                ……………………………….                 ………………………………. 
                     (dyrektor szkoły)                                                                                    (osoba prowadząca szkołę) 
 

 
 
 
Koszalin, 26 sierpnia 2020 roku 
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