
Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej   nr 1 w Brodnicy 

opracowane w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r.  

Organizacja zajęć w szkole:  
  

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych 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 umieszczono informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.   

 W częściach wspólnych (biblioteka, korytarze, toalety, sklepik szkolny, sekretariat 
itp.) należy używać  maseczek lub przyłbic oraz zachować dystans społeczny 
(dotyczy uczniów i pracowników szkoły) 

 Na boisku szkolnym, podczas przerw międzylekcyjnych należy używać  
maseczek lub przyłbic oraz zachować dystans społeczny  

 Opiekunowie odprowadzają dzieci na boisko szkolne. 

 W klasach I-III nauczyciel / wychowawca odbiera dzieci na zajęcia lekcyjne z 
wyznaczonego miejsca boiska 

 W uzasadnionych przypadkach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą 
wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,   

 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).  

 Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko w uzasadnionych 
przypadkach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 
   Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość.  
 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
niezwłocznie odizolować ucznia, powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 



transportu).  

 Organizacja kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 uwzględnia system 
nauczania zapewniający jedną pracownię dla jednej klasy. W sytuacji, gdy dwie 
klasy korzystają z jednej sali, nauczyciel kończący zajęcia w tej sali dezynfekuje 
ją podczas przerwy międzylekcyjnej, następnie wietrzy pomieszczenie.  Po 
skończonej lekcji nauczyciel sprowadza klasę na boisko szkolne. W razie złych 
warunków atmosferycznych (deszcz, nieodpowiednia temperatura, burza, silny 
wiatr) nauczyciel kończący lekcję pozostaje z uczniami na przerwie w klasie. 
Lekcje rozpoczynają się punktualnie, uczniowie nie powinni stać na korytarzu w 
oczekiwaniu na zajęcia.  

  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust.  

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, wychowawca klasy , która zajmuje daną salę , usuwa 
lub  uniemożliwia dostęp do tych przedmiotów . Pomoce dydaktyczne oraz 
przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 
zajęć nauczyciel  dezynfekuje na bieżąco.  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.   

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie tych klas 
nie wychodzą na przerwy przeznaczone dla klas IV-VIII. Podczas przerw 
międzylekcyjnych uczniowie klas IV-VIII przebywają w budynku szkoły tylko w 
uzasadnionych przypadkach. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.   

  Uczeń nie powinien 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.   

 Przy wejściu do szatni umieszczono środek do dezynfekcji rąk. Uczniowie klas 
IV- VIII mogą pozostawić okrycia wierzchnie przy swoim miejscu pracy. 

 Uczniowie nie korzystają z szafek. Klasy VII i VIII mogą ewentualnie pozostawić 
podręczniki w sali, na swoim stanowisku pracy. 

 Plac zabaw będzie na bieżąco dezynfekowany. 



  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych będą 
wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 
Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 
po przeprowadzeniu dezynfekcji.  Szczegółowy regulamin funkcjonowania 
świetlicy w załączniku nr 1 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 Podczas  realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole należy 
stosować takie zasady jak przy organizacji zajęć lekcyjnych.  

  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające 
konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 
w bibliotekach zamieszczono w załączniku  nr 2   

 Uczniowie korzystają z gabinetu profilaktyki zdrowotnej zachowując ogólne 
zasady  obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli ( osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk, dystans społeczny). 
W uzasadnionych przypadkach do gabinetu wchodzi więcej niż jedna osoba. 

 Uczniowie do szkoły przynoszą własną wodę /napoje/śniadanie.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  
 

 Przy wejściu głównym zostały umieszczone  numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych.   

 W toaletach zostały rozmieszczone instrukcje mycia rąk. Uczniowie są 
poinformowani o konieczności utrzymywania higieny ( częste mycie rąk i 
dezynfekcja) 

 W klasach i innych pomieszczeniach szkolnych zostały rozmieszczone 
harmonogramy , które podpisują na bieżąco osoby, dokonujące dezynfekcji tych 
pomieszczeń.  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały  wywieszone plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
rąk – instrukcje dezynfekcji.  

  Zużyte maseczki  lub rękawice jednorazowe, należy wyrzucać do specjalnego 
pojemnika znajdującego się na parterze budynku szkoły.  

Gastronomia  
 Obiady w szkole organizuje Firma Gastronomiczna Jedynka 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.  Zachowuje się  
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m oraz zapewnia  



środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę  zwrócono na utrzymanie wysokiej 
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą.  

 Uczniowie korzystają  z posiłków  w miejscach do tego przeznaczonych( 
stołówka szkolna) w czasie wyznaczonym( przerwy obiadowe: 12.35- 12.55 oraz 
14.35- 14.55) zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z 
zaleceniami w czasie epidemii.  

 Stoliki na stołówce rozmieszczone są w odpowiedniej odległości , aby 
zminimalizować kontakt między uczniami. 

   Blaty stołów i poręczy krzeseł będą czyszczone po każdej grupie.   

 Przed wejściem na stołówkę , uczniowie dezynfekują ręce , zgodnie z zaleceniami 

 Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub  wyparzane.  

  Usunięte zostaną  dodatki (wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej  

  Dania i sztućce  będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną przez obsługę 
stołówki. 

 Po skończonym posiłku osoba ta odbiera naczynia i dezynfekuje stoliki i poręcze 
krzeseł   

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracowników szkoły  
 Do pracy w szkole, mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną).   

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.  

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

aktualizacja 10.10.2020r. 


