
Przedmiotowe wytyczne powstały w związku z poprawą sytuacji 

epidemicznej związanej z wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 

w kraju. Wytyczne te mają na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia się wirusem oraz 

rozprzestrzeniania choroby. 

W  celu  zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2   

 W zakresie warunków sanitarnych: 

▪ W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

▪ Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, w 

razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.  

▪ Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:  

 Wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

zasad:  

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),  

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i 

nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),  

 Uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej 

(np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym 

szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  

c. po usunięciu środków ochrony osobistej,  

 Zaleca się nie nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,  

 Zapewnienia środków czystości w toaletach oraz przy wejściu i w każdym 

pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

▪ Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.  



▪ Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie 

zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego 

w powyższym zakresie.  

▪ Regularne wietrzenie pomieszczeń.  

▪ Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i 

wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi 

wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,  

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, 

klawiatur i myszek, włączników świateł.  

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć 

przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i 

przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.  

▪ 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.  

▪ W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka 

wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku 

możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy 

kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Organizacja zajęć w szkole podstawowej 

 

▪ Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.  

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

▪ Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w 

domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły 

▪ Rodzic/opiekun prawny wypełnia zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  

▪ Temperatura ciała, uczniom nauczania początkowego mierzona jest w ciągu dnia 

2 krotnie. 

▪ Każdy przed wejściem na teren szkoły poddawany jest dezynfekcji rąk i 

mierzeniu temperatury. Wszyscy pracownicy zostają zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta 

i nos. 

▪ Pracownicy szkoły w przestrzeni wspólnej ( korytarze, stołówka, szatnia) mają 

obowiązek zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). W sali gdzie przebywają z uczniami maseczki nie są 

obowiązkowe. 

▪ W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje 

dystans społeczny. Na terenie szkoły uczniowie nie korzystają z maseczek. 

▪ Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

▪ Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ograniczone jest do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe. Rodzic 

informuje o celu przybycia do szkoły i ustala godzinę spotkania. Spotkania 

nauczycieli z rodzicami odbywać się będą w sali 16A. 

▪ Organizację pracy szkoły i koordynację należy zapewnić taka, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. wyznaczone godziny 

przyjmowania dzieci do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).  

▪ Na terenie szkoły tworzy się grupy, w których może przebywać do 12 uczniów. 

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można 

zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w 

grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

▪ Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 

m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.  



* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, 

innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować 

powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych 

sprzętów, które się w niej znajdują.  

▪ Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować.  

▪ W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 

m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

▪ W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  

▪ Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

▪ Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć.  

▪ Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami ograniczone są 

do minimum. 

▪ Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  

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

▪ 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.  

▪ Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z 

informacji zebranych od rodziców . 

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach z zachowaniem zasady 

wymogów sanitarnych, 4 m2 na 1 osobę 

▪ Uczniowie korzystają tylko z przedmiotów i sprzętu, który można skutecznie 

umyć lub dezynfekować. 

▪ W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane.  

▪ Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 

między nimi dystans i zmianowość. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu. 

 
1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 639).  



▪ Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany 

▪ Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. Jest to sala 47. 

 

Procedura zachowania w szatni 

▪ Po wejściu na teren szkoły uczeń dezynfekuje ręce, ma mierzoną temperaturę. 

Następnie udaje się samodzielnie do szatni. 

▪ Po zmianie obuwia udaję się do najbliższej toalety gdzie zgodnie z instrukcją 

myje ręce a następnie przechodzi do wyznaczonej sali lekcyjnej. 

▪ W szatni należy unikać większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

szczególnie po zakończonych zajęciach lub przy wyjściu na boisko szkolne. 

▪ Uczeń korzysta z szatni uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami. 

▪ Osoba odpowiedzialną za porządek w szatni jest osoba wyznaczona. 

▪ Szatnie są dezynfekowane na bieżąco.  

  

  



2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

  

▪ Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych.  

▪ Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk z 

informacją o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do szkoły.  

▪ Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie i w razie potrzeby 

zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania.  

▪ Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ograniczone jest do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe. Rodzic 

informuje o celu przybycia do szkoły i ustala godzinę spotkania. Sala spotkań dla 

rodziców 16A. 

▪ Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

▪ Nauczyciele i pracownicy w przestrzeni wspólnej ( korytarze, stołówka, szatnia) 

mają obowiązek zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, dezynfekcja rąk). W sali gdzie przebywają z uczniami maseczki nie są 

obowiązkowe. 

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Ręce należy myć min. co 2 

godziny. 

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi w miarę możliwości powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

▪ W szkole monitorowany jest codziennych zakres prac  porządkowych, 

▪ Ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

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

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników.  

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji.  



▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje.  

▪ Dezynfekcja toalet odbywa się na bieżąco.  

  

  



3. Stołówka 

▪ W szkole wyłączone są źródełka i fontanny wody pitnej.  

▪ Posiłki przygotowane dla uczniów klasy „0” transportujemy do korytarza przy 

sali, a następnie są odbierane przez opiekuna grupy. Personel obsługi żywienia 

zbiorowego nie wchodzi do sal, gdzie przebywają wychowankowie. 

▪ Posiłki przygotowane dla uczniów klas I-III,  

I danie - talerze wraz z łyżkami rozstawiamy w jadalni w odległości 1,5 m           i 

nalewamy gorącą zupę, po nałożeniu I dania personel wychodzi z jadalni do 

pozostałych pomieszczeń kuchennych i do jadalni wchodzą uczniowie, zajmują 

miejsca i spożywają posiłek. Uczniowie po zjedzeniu posiłku nie odnoszą talerzy.  

 II danie – sztućce i talerze z nałożonym jedzeniem wydawane będą w okienku 

indywidualnie każdemu uczniowi z zachowaniem wymaganego dystansu.  

Po zjedzeniu II dania uczniowie opuszczają jadalnię. Po opuszczeniu przez 

uczniów jadalni personel zabiera brudne naczynia, przeciera stoły i krzesła wodą 

z detergentem, dezynfekuje. 

▪ Korzystanie z posiłków jest być bezpieczne, odbywa się w stołówce szkolnej. 

Posiłki wydawane są zmianowo. 

▪ Naczynia i sztućce wielorazowego użytku myte są w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją 

wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w 

gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.  



4.Konsultacje dla uczniów na terenie w szkoły 

  

▪ Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej.  

▪  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół 

podstawowych. 

▪ Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

▪ Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej.  

  

▪ Dyrektor przygotowuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia wśród 

nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i 

grupowych.  

▪ W szkole obowiązują procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania 

uczniów, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 

na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu 

pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

▪ W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

▪ W szkole organizowane są konsultacje indywidualne oraz grupowe z 

uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 

stolik).   

▪ W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy odbywają się w tych samych 

salach. 

▪ Uczniowie mogą skorzystać z biblioteki szkolnej. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 
konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych  w bibliotekach (szczegółowe  wytyczne: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki). 

Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek z imienną 
karteczką oznaczone datą, w której zostały przyjęte.  

▪ Pracownicy kładą szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również 

dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są 

chorzy.  

▪ Uczniowie zapoznani zostają przez nauczyciela, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki


Regulamin konsultacji dla ucznia 

▪ Każdy uczeń ma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz 

zapoznaniem się z ich harmonogramem.  

▪ Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub gdy w jego domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji..  

▪ Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt dzień 

wcześniej.  

▪ Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie możliwości pożyczania od innych uczniów. 

▪ W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje 

dystans społeczny. 

▪ Na terenie szkoły każdy uczeń ma mierzoną temperaturę przy wejściu do 

budynku. W budynku stosuje się do wytycznych przychodzenia/wychodzenia 

oraz przebywania uczniów, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, 

uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

▪  Salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę należy 

wywietrzyć. 

▪ Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.  

▪ W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, a po skończonych zajęciach należy pamiętać o zachowaniu 2 m 

dystansu społecznego pomiędzy osobami w szatni. 

  

▪ Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi 

biblioteki szkolnej. 

  



5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

▪ Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem.  

▪ W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. 

roku życia lub osób z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do 

tzw. grupy podwyższonego ryzyka.  

▪ W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych należy osobę odizolować 

w wyznaczonym miejscu- sala 47. 

▪ W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem 

indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać 

przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń.  

▪ Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Sala 47. 

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat 

sanitarny 

▪ Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek*.  

▪  Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w 

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

stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

▪ 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.  



▪ W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  


