
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/05/2020 Dyrektora ZSS im. M. Reja w Kielcach z dnia 18 maja 2020 r. 

 

Procedura postępowania 

w okresie uruchomienia zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej w I Społecznej Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Reja w Kielcach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

Procedura uwzględnia Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja 

wczesnoszkolna, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zamieszczone w dniu 15 

maja 2020 r. na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

1. Od 25 maja 2020 r. w klasach I-III w I Społecznej Szkole im. Mikołaja Reja w Kielcach, 

zwane dalej „szkołą”, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć 

dydaktycznych. 

2. Szkoła pracuje w godzinach od 7.30 do 16.30. 

3. Przyprowadzanie uczniów do szkoły odbywa się w godz. od 7.30 do 8.30. 

4. Szkoła kończy pracę po odebraniu ostatniego ucznia przez rodzica/opiekuna. 

5. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

6. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez żadnych objawów chorobowych, zwłaszcza 

objawów sugerujących chorobę zakaźną.  

7. Obowiązuje zakaz przyprowadzania ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba  

na kwarantannie, w izolacji lub istnieje prawdopodobieństwo, że członkowie rodziny mieli 

kontakt z osobą zakażoną COVID-19. 

8. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odprowadzani przez osoby zdrowe. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są 

do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m. 

10. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek dezynfekcji rąk. Placówka zapewnia 

płyn dezynfekcyjny i jednorazowe ręczniki umieszczone przy wejściu. 

11. Przed wejściem do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekcji rąk 

oraz o sposobie użycia płynu do dezynfekcji rąk. 

12. Rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły i przebywania na jej terenie. 

13. Gotowość przekazania ucznia do szkoły sygnalizowana jest przez rodzica/opiekuna  

za pomocą domofonu. 

14.  Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, tj. 

osłony ust i nosa, użycia jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk przy wejściu. 

15. Domofon jest dezynfekowany przez pracownika szkoły po każdorazowym jego użyciu.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


16. Każda grupa ma ustalony czas korzystania z szatni. 

17. W miarę możliwości w szatni wykorzystuje się co drugi boks. 

18. Uczeń jest przekazywany wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który kieruje go do szatni,  

a następnie do sali zajęć. 

19. Uczniowie stanowiący grupę przebywają w wyznaczonej sali. 

20.  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

21. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 

ławka szkolna). 

22. Jedna grupa, łącznie z nauczycielem, liczy: 

1) w klasie Ia (sala nr 31) nie więcej niż 10 osób, 

2) w klasie Ib (sala nr 27) nie więcej niż 11 osób, 

3) w klasie IIa (sala nr 30) nie więcej niż 11 osób, 

4) w klasie IIb (sala nr 26) nie więcej niż 10 osób, 

5) w klasie IIc (sala nr 33) nie więcej niż 9 osób, 

6) w klasie IIIa (sala nr 17) nie więcej niż 8 osób, 

7) w klasie IIIb (sala nr 25) nie więcej niż 8 osób. 

23. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych, których liczebność jest 

uzależniona od liczby zgłoszonych do zajęć uczniów i wielkości sal dydaktycznych. 

24. W miarę możliwości ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

25. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

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

27. W miarę możliwości do prowadzenia zajęć z uczniami nie są angażowani nauczyciele 

powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę  

do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

28. 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. 

29. Z wyznaczonych do zajęć sal usuwa się przedmioty i sprzęty nienadające się  

do skutecznego uprania lub zdezynfekowania. 

30. Wykorzystywane na zajęciach przybory sportowe podlegają dokładnemu czyszczeniu  

i dezynfekowaniu. 

31. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

32. Każdą salę wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w uzasadnionych 

przypadkach - także w trakcie zajęć. 

33. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

34. W celu utrudnienia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów zobowiązuje się 

nauczycieli prowadzących zajęcia do stosowania różnych godzin przerw. 



35. W sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów  

przy zachowaniu dystansu między nimi. 

36. Po każdych zajęciach sportowych używany sprzęt sportowy jest dezynfekowany a podłoga  

w sali gimnastycznej umyta. 

37. Urządzenia na placu zabaw zamyka się i zabezpiecza przed używaniem. 

38. Obowiązuje zakaz wyjścia poza teren będący w dyspozycji szkoły (np. do parku). 

39. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała ucznia, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

40. Placówka dysponuje termometrem bezdotykowym, dezynfekowanym po każdym jego 

użyciu. 

41. Przy wejściu głównym do szkoły umieszcza się 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. 

42. W placówce wyznacza się osobne pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący. 

43. W przypadku pojawienia się u ucznia niepokojących objawów chorobowych izoluje się go  

w osobnym pomieszczeniu z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób oraz 

powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia  

ze szkoły.  

44. Pracownik szkoły powiadamia dyrektora placówki o każdym stwierdzonym przez niego 

niepokojącym zdarzeniu. 

45. Rodzic/opiekun chorego ucznia jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. 

46. Rodzic/opiekun proszony jest o niezwłoczne powiadomienie nauczyciela-wychowawcę  

o przyczynach nieobecności ucznia w szkole. 

47. Personel opiekujący się uczniami wyposażony jest w środki  ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos.  

48. Nauczyciel nie ma obowiązku używania środków ochrony osobistej podczas prowadzenia 

zajęć. Jest natomiast zobowiązany do częstego mycia i dezynfekowania rąk. 

49. Nauczyciel jest zobowiązany zwracać uwagę dzieciom na konieczność częstego i regularnego 

mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety  

i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje dla uczniów pokaz właściwego 

mycia rąk. 

50. Wszystkie zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasady 4 m
2
 na osobę. W razie 

potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

51. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie, są systematycznie i na bieżąco 

dezynfekowane. 

52. Codzienne prace porządkowe uwzględniają w szczególności  utrzymywanie w czystości sal 

zajęć, 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. 



53. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni  

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

54. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesza się plakaty z zasadami 

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

55. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

56. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

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

57. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zobowiązani są ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

58. Przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników w środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

59. Podmiot realizujący usługę cateringową zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę  

na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

60. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z posiłków wprowadza się zmianowe 

wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, a także 

mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C lub ich wyparzanie. 

61. W przypadku braku możliwości zapewnienia właściwych warunków mycia naczyń  

i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków, od dostawcy cateringu wymaga się 

pojemników i sztućców jednorazowych.  

62.  Niniejszą procedurę zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkół Społecznych im. 

Mikołaja Reja w Kielcach (w skład której wchodzi szkoła)  i w siedzibie szkoły.  

63. Z procedurą zobowiązani są zapoznać się, w celu jej stosowania, nauczyciele i pracownicy 

szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. 


