
.ORGANIZACJA PRACY I PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 21 W ELBLĄGU W CZASIE PANDEMII COVID-19 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-

19 w SP 21 w Elblągu obowiązują specjalne procedury zapewnienia bezpieczeństwa ustalone na 

podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

Zasady ogólne: 

W czasie pandemii funkcjonowanie szkoły jest możliwe w trzech wariantach: 

1.  wariant A: nauczanie prowadzone bezpośrednio w szkole 

2.  wariant B: nauczanie mieszane 

3.  wariant C: nauczanie zdalne 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN od 1 września 2020 r. nauczanie prowadzone jest bez-

pośrednio w szkole- wariant A. 

W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na 

podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić 

wszystkie lub poszczególne zajęcia dla oddziału, klasy lub całej szkoły i wprowadzić w szkole 

odpowiednio organizację pracy w wariancie B lub C. 

Wariant A:  

1. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących in-

fekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli wyżej wymienione objawy wystąpią pod-

czas pobytu w szkole osoba chora kierowana jest do izolatorium, gdzie dokonuje się pomiaru 

temperatury. O złym samopoczuciu dziecka zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ 

opiekunowie, którzy maja obowiązek jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły i kontaktu 

z lekarzem rodzinnym. O stanie zdrowia dziecka rodzice powiadamiają wychowawcę klasy. 

Dyrektor ma prawo interweniować u właściwych organów w przypadku ignorowania prośby o 

odbiór ucznia z objawami chorobowymi.  

2. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy oni lub domow-

nicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

3.  W szkole wyznaczony jest obszar, w którym mogą przebywać rodzice (opiekunowie) 

uczniów przy jednoczesnym ograniczeniu przebywania osób trzecich na terenie szkoły do nie-

zbędnego minimum. Osoby wchodzące z zewnątrz obowiązuje zasłanianie ust i nosa. 

4. Na drzwiach wejściowych do szkoły umieszczone są: 

 numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, 

 informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, 



 instrukcje użycia środka dezynfekującego, 

5. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz unikania gromadzenia się w ścisku oraz w miarę możli-

wości zachowania dystansu społecznego. Obowiązkowe  jest zakrywanie ust i nosa w czę-

ściach wspólnych takich jak: korytarze (przerwy), biblioteka, toalety, szatnia, sklepik szkolny, 

korytarz przed wejściem na stołówkę. 

6. Na terenie szkoły umieszczone są informacje dotyczące ogólnych zasad zachowania bezpie-

czeństwa epidemicznego oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. 

7. Od 1 września 2020 r. do odwołania plan lekcji ułożony jest tak, aby uczniowie jak najmniej 

przemieszczali się po szkole. 

8. Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone i utrzymywane w czystości a wskazane w 

organizacji pracy szkoły i procedurach powierzchnie regularnie dezynfekowane. 

9. Z pomieszczeń szkolnych usunięte zostały wszelkie przedmioty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować.  

10. Uczniowie powinni posiadać własne przybory, podręczniki, którymi nie wymieniają się ze so-

bą.  

11. Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia danych kontaktowych w celu szybkiej komunikacji z 

wychowawcą/dyrektorem szkoły. 

12. Uczniowie mogą korzystać z szafek znajdujących się w szatni tylko przed rozpoczęciem zajęć 

i po ich zakończeniu.  

 

Dyrektor szkoły:  

 

1. Informuje pracowników oraz rodziców uczniów o wprowadzonej w szkole organizacji oraz 

procedurach obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. 

2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzo-

nymi obowiązkami.  

3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce. 

4. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu przypadku choroby COVID -19 u ucznia, pracow-

nika szkoły. Współpracuje ze służbami sanitarnymi podejmując stosowne decyzje. 

5. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzy-

skaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspekto-

ra Sanitarnego; wprowadza w szkole odpowiednio wariant B- nauczanie mieszane lub wariant 

C- nauczanie zdalne. 

6. Zobowiązuje pielęgniarkę szkolną do prowadzenia rejestru występujących w szkole zdarzeń 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych uczniów i pracowników. Rejestr 

prowadzony jest tylko w wersji papierowej na podstawie zgłoszonych przypadków chorobo-

wych.  



 

Nauczyciele: 

 

1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć: objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg odde-

chowych u uczniów, dostępność środków czystości, płynów do dezynfekcji rąk, ręcznika pa-

pierowego. 

2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw. 

3. Edukują z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tere-

nie szkoły. Wietrzą salę po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne w czasie zajęć. 

4. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a 

swoje podręczniki, przybory szkolne trzymali w wyznaczonym miejscu.  

5. Przypominają o zakazie przynoszenia zbędnych przedmiotów, które nie są wykorzystywane 

do zajęć szkolnych. 

6. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu na teren szkoły i 

obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19. 

7. Utrzymują kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi przede wszystkim za pomocą środków 

komunikacji na odległość, a w wyjątkowej sytuacji kontakt osobisty- z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.  

8. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia zasad bezpieczeństwa 

funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19. 

 

Osoby sprzątające: 

1. Pracują w rękawiczkach, myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprząta-

niem, myciem itd.  

2. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych. Wietrzą korytarze szkolne 

przed każdą przerwą.  

3. Po każdym dniu myją lub dezynfekują ciągi komunikacyjne, poręcze, włączniki, klamki, 

uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów i biurek, z których korzystają uczniowie i 

nauczyciele. 

 

 

Stołówka szkolna:  

 

1. Uczniowie klas 1-3 schodzą na obiad z wychowawcą według wyznaczonego harmonogramu. 

2. Uczniowie klas 4-8 spożywają obiad podczas wyznaczonych przerw 20-minutowych. 

3. Uczniowie oczekujący na obiad są w maseczkach i zachowują bezpieczną odległość. 

4. Po przerwach obiadowych czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.  



5. Jadalnia jest regularnie wietrzona.  

 

 

Biblioteka szkolna:  

Obowiązki czytelników:  

 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.  

2.  Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe 

rękawiczki lub płyn dezynfekujący.  

3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca 

(w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, 

powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  

4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz osobie zamawiającej.  

5. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną za pośrednictwem formula-

rza dostępnego na stronie internetowej szkoły.  

6. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek.  

7. Do biblioteki uczniowie wchodzą w maseczkach. 

 

 

Obowiązki bibliotekarzy:  

 

1.  Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowa-

nia zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic 

ochronnych.  

2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w od-

rębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).  

3. W bibliotece prowadzone są prace porządkowe: wietrzenie sali, przecieranie powierzchni pła-

skich.  

4. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą rejestr osób przebywających w bibliotece.  

 

 

 

 



Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

1. Przed zajęciami wszystkie dzieci dezynfekują ręce. 

2. W szatni może przebywać tylko jedna grupa, pozostali uczniowie czekają na sali gimnastycz-

nej zachowując dystans. 

3. Dzieci korzystają z szatni naprzemiennie  (jeżeli na wf jest cała klasa nauczyciel dzieli ją na 

grupy). 

4. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrze-

ni. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu. 

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

6. Co najmniej raz dziennie dezynfekowany będzie sprzęt sportowy używany w danym dniu oraz 

zawsze po zakończeniu wszystkich zajęć na sali gimnastycznej. 

7. Po zajęciach dzieci dezynfekują ręce i wchodzą do szatni naprzemiennie. 

8. Sala gimnastyczna wietrzona jest po każdych zajęciach. 

 

Procedury postępowania w okresie pandemii  w klasach I-III 

1. Uczniowie klas 1-3 zajmują korytarz samodzielnie. 

2. Klasy 1.  nie korzystają z szatni tylko w okresie adaptacyjnym. Klasy 2. i 3. tylko przed i po 

lekcjach. 

3. Gabinety klas młodszych są wyposażone w termometry, dozowniki do płynów dezynfekują-

cych dłonie i ławki, ręczniki papierowe.  

4. Przed lekcjami dzieci dezynfekują ręce. 

5. Uczniowie klas 1-3 jedzą obiady według ustalonego harmonogramu. 

6. Podczas przebywania poza klasą powinny poruszać się w maseczkach. ( przerwy, wejście i 

wyjście do szkoły) 

7. Podczas lekcji klasa jest wietrzona. 

8. Po lekcjach ławki są dezynfekowane. 

9. Uczniowie klas 1-3 schodzą do świetlicy schodami przy świetlicy. 

10.  Przerwy między lekcjami uczniowie spędzają w klasach. 

11.  Dzieci zabierają do domów lub zostawiają w szafce w szatni swoje podręczniki i zeszyty. 

12.  Przybory plastyczne uczniowie pozostawiają w domach lub szafkach. 

13.  Nie zaleca się przynoszenia zabawek do szkoły. 

14.  Do toalety dzieci wychodzą pojedynczo. 

15.  Podczas zajęć wf preferowane są zajęcia lekkoatletyczne, korekcyjne. Proponowane jest po-

siadanie własnych sprzętów sportowych np. woreczków, skakanek itp. Nie zaleca się korzy-

stania z placu zabaw. 



16.  Utworzone zostanie izolatorium dla uczniów wymagających odizolowania od grupy. Sygna-

łem jest temperatura powyżej 37,5, oraz wyraźne objawy infekcji: katar, kaszel, wymioty. 

17.  Zajęcia z informatyki odbywać się będą przy komputerach z zabezpieczonymi klawiaturami 

po dezynfekcji rąk. 

18.  W przypadku wyjść klasowych poza szkołę zaleca się skontrolowanie miejsc pod względem 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

19.  Zebrania z rodzicami zaleca się prowadzić zdalnie. 

20. Na teren szkoły rodzice wchodzą wyłącznie po ustaleniu terminu spotkania, z zachowaniem 

procedur i w wyznaczonym miejscu. 

21.  Opiekunowie dzieci nie wchodzą na teren szkoły. Czekają na dzieci w wyznaczonym miejscu. 

 

 


