
 

Procedury zapewniania bezpieczeństwa 

w ZSO w Krzyżu Wlkp. 

obowiązujące od dnia 01 września 2020 roku 

 

 

1. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 
2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie oraz przebywać pracownicy bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Za zgodą 

rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia, można dokonać pomiaru temperatury ciała 

ucznia za pomocą termometru bezdotykowego (dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie) 

lub tradycyjnego, który należy dezynfekować po każdym użyciu. Pomiaru dokonuje higienistka 

szkolna lub wyznaczony pracownik szkoły w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia 

dziecka. 

3. Wchodząc i wychodząc z budynku szkoły uczniowie korzystają z  różnych wejść 

wyznaczonych dla swoich klas.  
4. Zajęcia lekcyjne uczniowie odbywają w przydzielonej każdej klasie sali, zmieniają 

salę wyłącznie podczas zajęć, na których obowiązuje podział na grupy, informatyce  

wychowaniu fizycznym. 
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji. Przyprowadzając dziecko mogą oni  wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły - na 

korytarze, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, zachowując dystans od innego 

opiekuna lub pracownika szkoły min. 1,5 m, osłaniając usta i nosa, stosując rękawiczki 

jednorazowe/dezynfekując ręce. Sytuacje takie jednak należy ograniczać do minimum. Przy 

odbieraniu dzieci ze szkoły wskazane jest, aby osoby odbierające dzieci maksymalnie 

ograniczały wejście do szkoły i oczekiwały na nie przez wyjściem z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, przyporządkowanym właściwej klasie.   
6.  W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia odprowadzanego 

przez rodzica/opiekuna do szkoły  objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg 

oddechowych)  pracownik zaleca  powrót ucznia z rodzicem/opiekunem do domu i zasięgnięcie 

porady lekarskiej, informuje dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub 

wicedyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka prosząc o 

informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

7. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia przychodzącego  

do szkoły bez opieki osoby dorosłej i ucznia przebywającego w szkole objawów mogących 

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

odizolowuje się go w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie, poprzez 

sekretariat powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania go ze szkoły 

rekomendując własny środek transportu.  

8. Okrycie wierzchnie  uczniowie pozostawiają w wyznaczonych dla swojej klasy 

miejscach ( szafki na korytarzach, szatnie, wieszaki na korytarzach). W ww miejscach 

przebywają wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej . Przebywając 

tam unikają ścisku, zachowują między sobą dystans i unikają dotykania rzeczy pozostawionych 

przez innych uczniów. 
9. Uczniów w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk przy wejściu 

do szkoły, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 



nosa i ust. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy nie muszą zakrywać ust 

ani nosa , jednak rekomenduje się noszenie maseczek podczas przebywania w częściach 

wspólnych szkoły, oprócz boiska szkolnego. Przebywając na terenie szkoły uczniowie powinni 

unikać gromadzenia się oraz starać się zachować dystans od innych osób oraz w miarę 

możliwości ograniczyć kontakt z uczniami z innych oddziałów – w szczególności w częściach 

wspólnych szkoły – np.: na korytarzach, w bibliotece, pomieszczeniach przeznaczonych na 

spożywanie posiłku, w świetlicy. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób w 

toaletach, rekomenduje się korzystanie z nich przez uczniów od klasy IV w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

10. Uczniowie powinni korzystać wyłącznie z  własnych przyborów i podręczników, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we 

własnej szafce, jeżeli  została mu przydzielona. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
11. Zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęt sportowe) 

powinny być dezynfekowane lub myte detergentem  po każdym dniu, a w miarę możliwości po 

każdym użyciu. Użyte w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali powinny przejść 48 

godzinną kwarantannę. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych i zachowywać podstawowe zasady 

bezpieczeństwa. 

12. Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w sektorach przeznaczonych dla swoich 

klas, unikając „mieszania się” się z uczniami innych klas. W  dogodnych warunkach 

pogodowych uczniowie spędzają przerwy na boisku szkolnym, na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Po powrocie ze 

świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce. 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

14. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, 

gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. lekkoatletyka, trening 

przekrojowy,  biegi przełajowe). Zaleca się prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na 

otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w hali i sali sportowej, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 

dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. W hali i sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny 

zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. W klasach 1-3 należy 

planować czas na wychowanie fizyczne w sposób umożliwiający przeprowadzanie ich na 

powietrzu.  

15. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. 

Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy 

zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 
16. Z placu zabaw nie mogą korzystać uczniowie klas IV-VIII i osoby postronne. 

17. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w ZSO w Krzyżu Wlkp. w związku z 

wystąpieniem epidemii obowiązują również na zajęciach pozalekcyjnych, które powinny 

odbywać  się zgodnie z ustalonym harmonogramem, w przypisanych do tych zajęć salach.  



18. Szkoła umożliwia uczniom spożycie ciepłego posiłku w czasie ich pobytu w szkole, 

w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, w określonych godzinach, dopuszcza się 

spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i higieny. Przed  spożyciem posiłku uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcją 

widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Posiłki dostarcza firma cateringowa a 

uczniom podają je nauczyciele świetlicy. Od dostawcy wymaga się pojemników i sztućców 

jednorazowych. W jadalniach obowiązuje zasada dystansu społecznego. W salach, w których 

odbywa się konsumpcja usuwa się zbędne przedmioty. Po zakończeniu spożywania posiłku 

pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie krzeseł i stołów, przy których spożywane były 

posiłki.   
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych lub na świeżym powietrzu w godzinach 7.00 – 15.00. Świetlica 

wyposażona jest w  środki do dezynfekcji rąk, które używane są  pod nadzorem opiekuna. 

Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci), w tym w 

szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Sprzęty, 

zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w 

świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby po zakończeniu zajęć. W świetlicy 

obowiązuje zasada dystansu społecznego. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może 

wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest 

o określonej godzinie przy głównym wyjściu ze szkoły. 

20. Biblioteka szkolna działa w godzinach 8.00 – 15.00. Pracownicy biblioteki 

zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem pracy oraz wietrzenia pomieszczenia 

biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę. Korzystający z biblioteki, 

którymi mogą być uczniowie i pracownicy szkoły nie mogą wchodzić do pomieszczenia 

biblioteki. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje 

książkę, materiał i przekazuje je wypożyczającemu. Zapotrzebowanie na książki można 

również składać pisemnie. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć co najmniej 48 godzinną 

kwarantannę. W bibliotece obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. 

21. W gabinecie higienistki szkolnej mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z 

zachowaniem dystansu– 1,5 metra. Gabinet wietrzony jest co najmniej raz na godzinę. 

Higienistka szkolna obsługując uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych rękawiczek 

ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane. W gabinecie znajduje się płyn 

do dezynfekcji rąk. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, 

łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony. 

22. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 
23. Osoby korzystające z wynajmu hali i sali sportowej i zaplecza socjalnego nie 

mogą przemieszczać się po szkole  poza wynajmowane pomieszczenia. Pomieszczenia te są 

myte detergentem, dezynfekowane lub czyszczone parownicą przed korzystaniem z nich przez 

uczniów.  
24. Osoby postronne (wyłącznie bez objawów chorobowych), mogą wejść do szkoły 

wyłącznie kierując się do sekretariatu szkoły, a przy wejściu do szkoły zobowiązane są do 

dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.  Informację 

taką zamieszcza się na drzwiach wejściowych do szkoły. Przebywanie tych osób w szkole 

należy ogranicza się do niezbędnego minimum. 
25. Odpady wytworzone w szkole, przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze 

(maseczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do pojemnika z workiem na odpady zmieszane. 

Z odpadami wytworzonymi w miejscach izolacji, z uwagi na to, że wytworzone mogą być 

przez osoby zakażone, należy postępować zachowując szczególne środki ostrożności, w tym 



zasadę umieszczania worka z tymi odpadami w drugim oznakowanym worku oraz 

pozostawieniu na 72 godz. kwarantannie. 
26. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły oraz wejściu do szkoły znajdują się 

numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na 

terenie szkoły. 


