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 Procedury odnośnie funkcjonowania 

                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach 

                        w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

                      i zwalczaniem COVID-19, 

                       obowiązujące od 1 września 2020 r. 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.),  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 

r. nr 6 poz.69, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i  niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1386)  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, 

ze  zm.(  Dz.U. z 2020 r. poz. 493, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia  12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz.1394) 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i  zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz.1389) 

7. Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1  września 2020 r. 
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1. Zasady ogólne 

 do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; 

 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; 

 przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

2. Dowóz do szkoły 

 podczas dowozu i odwozu uczniów obowiązują zasady jak w transporcie publicznym, 

czyli przebywając w busie wszyscy mają zasłonięte usta i nos. 

3. Przed rozpoczęciem lekcji 

 tylko opiekunowie odprowadzający uczniów z klas pierwszych mogą wchodzić  

z dziećmi do szatni, ale dotyczy to jedynie września - miesiąca przeznaczonego na 

adaptację dzieci, z zachowaniem zasad: 

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystans 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); 

 wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię; 

 opiekunowie uczniów klas II-VIII nie mogą wchodzić do szkoły; 

 o 8:00 wejście do szatni zostaje zamknięte. 

4. Podczas lekcji i przerw 

 każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce; 

 zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych zabawek i przedmiotów, 

a także wymieniania się przyborami szkolnymi; 

 płyn do dezynfekcji jest dostępny na każdym piętrze i przy łazienkach, gdzie 

wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach       

z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji;  

 maseczki w częściach wspólnych, tzn. na korytarzach, na schodach, w szatni – mają być 

noszone podczas przerw przez uczniów i nauczycieli; 

 dezynfekcja lub mycie rąk obowiązuje przed każdorazowym powrotem do sali; 

 podczas przerw uczniowie klas I-III przebywają w swoich salach; 

 podczas przerw uczniowie klas IV-VIII powinni przebywać w swoich salach lub na 

korytarzu na tym samym piętrze; 

 przed i po lekcji wf uczniowie przebierają się w swoich salach; 

 sale lekcyjne  i części wspólne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę. 

5. Na stołówce 
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 korzystanie z posiłków odbywa się na stołówce, gdzie zapewnione są prawidłowe 

warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii; 

 dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną; 

 posiłki są wydawane podczas dwóch 15-minutowych przerw, o godz. 11:30 

i 12:30. 

6. Na świetlicy 

 zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w salach lekcyjnych, 

z  zastosowaniem zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii; 

 środki do dezynfekcji rąk, dostępne w świetlicy szkolnej, mogą być stosowane 

wyłącznie pod nadzorem opiekuna; 

 świetlice są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w  świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

7. W bibliotece 

 w szkole obowiązują procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz ustalone godziny 

jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i  innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

8. Podejrzenie zakażenia u ucznia 

 w przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 

zostaje natychmiast odizolowany w wyznaczonym miejscu, 

z zapewnieniem min. 2 m odległości od osoby sprawującej nad nim opiekę, 

a rodzice zostają niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji; 

 rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka do 1 godziny od uzyskania 

informacji o niepokojącym stanie zdrowia dziecka;  

 jeśli jest taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza; 

 jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem, należy poinformować 

o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według 

jej dalszych zaleceń. 

9. Podejrzenie zakażenia u pracownika szkoły 

 w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych informuje on o swoim stanie zdrowia Dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Balicach, a następnie kontaktuje się telefonicznie  

z  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną; 

 jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem, informuje 

o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej 

dalszych zaleceń; 

 obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostaje niezwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie  z  funkcjonującymi 

w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach procedurami. 

10. Kontakt z rodzicami 
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 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach informuje odpowiednio 

wcześniej rodziców uczniów o formie planowanych zebrań (tradycyjna lub zdalna), 

adekwatnie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej; 

 w razie potrzeby porozmawiania z wychowawcą lub nauczycielem, rodzic za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus Synergia, umawia się na rozmowę 

telefoniczną, aby uniknąć bezpośrednich spotkań w szkole. 

 

  


