
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4   W KOSZALINIE  

W CZASIE EPIDEMII  OD 1 WRZEŚNIA 2020R. 

 

Podstawa prawna: 

 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 

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) 

 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. 2020 poz. 1386) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 2020 Poz. 1389) 

oraz 

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. 

Postanowienia ogólne 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Koszalinie w przypadku zagrożenia wystąpienia na 

terenie szkoły koronawirusa COVID-19 informuje o tym uczniów, rodziców/ 

opiekunów prawnych,  pracowników szkoły oraz o zmianie organizacji zajęć w szkole, 

korzystając ze: 

• strony internetowej szkoły - www.sp4koszalin.pl 

• dziennika elektronicznego - www.eduportal.koszalin.pl 

• poczty elektronicznej - sp4koszalin@poczta.onet.pl 

2. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, 

gdy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację 

nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuację 

epidemiologiczną   na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może 

dotyczyć organizowania zajęć  w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć 

przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.  

3. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy 

podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta, gdy będzie 

duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub 

kwarantanny większej grupy osób w  placówce. 

4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz oraz rodziców do niezbędnego 

minimum poprzez udostępnienie numeru telefonu do sekretariatu celem ustalenia 

konieczności przybycia do budynku. Osoby mogą udawać się tylko do wyznaczonego 

miejsca z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), podając przy wejściu na teren 

budynku swoje niezbędne dane kontaktowe. 



5. W szkole prowadzona będzie ewidencja osób wchodzących na teren placówki ( imię, 

nazwisko, adres i numer telefonu). 

6. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rodziców/opiekunów prawnych 

nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy zobowiązani są do przeprowadzenia 

rozmowy z uczniami na temat podstawowych zasad higieny w tym częstego mycia rąk 

z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. 

7. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania uczniom 

podstawowych zasad higieny. 

8. Wszyscy na terenie szkoły zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad 

higieny w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła  oraz ochrony 

podczas kaszlu  i kichania. 

9. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami 

chorobowymi powinny być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do 

zdrowia zostać w domu. 

10. W przypadkach przebywania ucznia w szkole  z opisanymi objawami 

pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają obowiązek wezwać rodziców 

w celu odebrania ucznia ze szkoły. Takiemu uczniowi w szkole będzie zmierzona 

temperatura. 

11. Uczeń powracający do szkoły po przebytym zakażeniu  COVID-19  ma 

obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ujemnym wyniku testu lub zaświadczenie 

od  lekarza, które potwierdzi, że uczeń jest zdrowy. 

12. Nauczyciele oraz pracownicy z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem 

oraz innymi objawami chorobowymi powinni być zbadani przez lekarza i do czasu 

pełnego powrotu do zdrowia zostać  w domu, korzystając ze zwolnienia lekarskiego. 

13.   Szkoła ogranicza organizację: 

• wyjść na terenie miasta, 

• wycieczek wyjazdowych poza miasto oraz poza granice kraju, 

• imprez na terenie szkoły, w tym zawodów sportowych. 

14. W przypadku zaobserwowania u uczniów lub osób dorosłych, które przebywały 

na terenach, gdzie stwierdzono występowanie  COVID - 19, objawów takich jak: 

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem dyrektor lub inna wskazana przez 

niego osoba: 

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, 

• zgłasza przypadek bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – 

zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego, 

•  stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz instytucje 

lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno – epidemiologiczne. 

15. Dyrektor szkoły  w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dzieci oraz 

pracowników zastrzega sobie prawo do zamknięcia szkoły w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 



Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2020 r.: 

1. 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. 

2. 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.  

3. Opiekunowie uczniów z klas I i II odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić 

tylko do przedsionka szkoły osłaniając usta i nos ( przyłbicą lub maseczką )  i  

dezynfekując ręce. Ponadto zachowują zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

4. Dzieci z klas I – III nie korzystają z szatni szkolnej.  Po wejściu do szkoły dezynfekują 

ręce. Wchodzą do szkoły  głównym wejściem i rozbierają się w swojej sali lekcyjnej lub 

świetlicy szkolnej, jeśli z niej korzystają. 

5. Uczniowie z klas IV – VIII po wejściu do szkoły  dezynfekują ręce i przechodzą do szatni 

szkolnej, do swoich szafek. Następnie przemieszczają się   do sal lekcyjnych przejściem 

przez szatnię.  Po zakończonych zajęciach droga wyjścia z szkoły jest taka sama, czyli 

wyjściem przez szatnię.  

6. Osoby z zewnątrz, interesanci wchodzą do szkoły  stosując środki ochronne: osłonę ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk, wchodzą tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  i w wyznaczonych obszarach. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie  odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium. Pracownik zapewnia min. 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

8. W miarę możliwości unikamy częstej zmiany sal lekcyjnych przez uczniów. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych i świetlicy , których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte, np. dywaniki.  Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą poddawane 

dezynfekcji  na bieżąco. 

10. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, plecaku lub we własnej szafce.  

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz dzielić 

jedzeniem. 

11. W sali gimnastycznej małej i dużej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany w 

miarę możliwości po każdych zajęciach, a  podłoga będzie  myta detergentem i 

dezynfekowana po każdym dniu zajęć.  

12. Uczniowie jak najczęściej będą korzystać podczas zajęć wychowania fizycznego i przerw 

z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, jeśli tylko 

warunki pogodowe na to pozwolą.  



13.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe  na tych zajęciach zostaną 

ograniczone.  

14. Sale lekcyjne i wszystkie pomieszczenia szkolne, z których korzystają uczniowie będą 

wietrzone po każdych zajęciach, w czasie przerwy  a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

Korytarze co najmniej raz na godzinę.  

15. Nauczyciele w klasach I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. z uwzględnieniem 

grafiku swoich dyżurów podczas przerw. 

16. Uczeń nie  zabiera do szkoły zbędnych  przedmiotów. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w miarę możliwości i w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

18. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w każdej sali lekcyjnej oraz pomieszczeniu, w 

którym przebywają uczniowie, w tym także w bibliotece, stołówce, w świetlicy, w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do nich dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę 

należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

19. W miarę możliwości realizacja zajęć pozalekcyjnych odbywać się będzie po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych, w godzinach popołudniowych. 

20. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela-

bibliotekarza. Po wejściu do biblioteki szkolnej każda osoba zobowiązana jest do 

dezynfekcji rąk i zakrywania ust i nosa. Podczas przebywania w bibliotece zaleca się 

zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami - minimum 1,5 m,  nie należy 

tworzyć skupisk. Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone, co najmniej raz na 

godzinę.  Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy - klamki, drzwi 

wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł - będą regularnie czyszczone. Korzystającym 

ze zbiorów bibliotecznych ogranicza się swobodny dostęp do półek- książki będą 

podawane przez bibliotekarza. Przyjęte książki oraz inne materiały należy odłożyć na 

wyznaczone oznakowane miejsce, a po okresie kwarantanny – 48 godzin ponownie 

włączone do użytkowania. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

21. Przy wejściu głównym  umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

22. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, nie wchodzą do szkoły, tylko w 

koniecznych przypadkach. W wówczas dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania.  

23. Wszyscy pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz mają obowiązek, 

przypominania i dopilnowywania uczniów, aby także to robili, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. 

24. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 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. 

25. W sanitariatach wywieszone są plakaty dotyczące prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

26. Wszystkich w szkole obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic podczas przerw, 

zwłaszcza w  takich przestrzeniach wspólnych, jak korytarze, toalety, stołówka, 

biblioteka, szatnia. 

27. Przy organizacji stołówki szkolnej, obok warunków higienicznych wymaganych     

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo  

wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników: zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 

a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej, zachowana wysoka 

higiena stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

28. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie na stołówce szkolnej z zachowaniem  

prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Uczniowie  ustawiają się po posiłek w odległości 1,5 metra od kolejnego ucznia. 

Obowiązkowo czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywać się będzie po 

każdorazowym ich wykorzystaniu. Jeśli będzie taka możliwość dania i produkty będą 

podawane przez obsługę stołówki, bezpośrednio do stolika.  

29. Usunięte zostaną  dodatki (np. jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawane w razie potrzeby bezpośrednio przez obsługę.  

 

Obowiązki rodziców/opiekunów 

 

1. Rodzice zapoznają się z niniejszą procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego  w   warunkach pandemii koronawirusa w szkole, zapoznają z jej 

założeniami swoje dzieci i tłumaczą konieczność jej stosowania. 

2. Należy bezwzględnie  zatrzymać dziecko w domu, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji oraz  gdy w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą 

chorą. 

3. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o 

potwierdzonym zakażeniu COVID –19. 

4. Rodzice zezwalają na przyjście do szkoły tylko zdrowym dzieciom – bez objawów 

chorobowych. 

5. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka do szkoły 

po chorobie. 

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu 

rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 

oczu, nosa i ust. Należy także zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

7. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy informacji o ewentualnym 

uczuleniu dziecka na środki dezynfekujące. 

8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu), gdy u ich dziecka  zaobserwowano objawy 

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

kaszel, bezzwłocznie odizolowuje się w tzw. ,,izolatorium”. Wyznaczony, odpowiednio 



zabezpieczony, pracownik szkoły pozostaje z dzieckiem w ,,izolatorium”, utrzymując 

dystans min. 2 m, do momentu odebrania przez rodziców/opiekunów dziecka. 

9. Rodzice są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru telefonu i 

niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły. 

10. W celu załatwiania spraw w sekretariacie szkoły Rodzice proszeni są o  wcześniejszy 

kontakt telefoniczny pod numerem: 94 3431548 i umówienie się.   

11. Można również kontaktować się z szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. W przedsionku szkoły znajduje się także  urna na dokumenty, które wrzucają 

interesanci. Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty przechodzą 48-godzinną 

kwarantannę.  

Obowiązki uczniów 

 

1. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

ustalonych na czas pandemii, stosowania się do poleceń nauczycieli i pracowników 

szkoły, dbając o zdrowie własne i innych osób przebywających na terenie szkoły. 

2. 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. 

3. Podczas pobytu uczniów w budynku i na terenie szkoły  należy zachować bezpieczny 

dystans fizyczny - minimum 1,5 m - od siebie, rodziców innych uczniów i pracowników 

szkoły, unikać skupisk ludzkich oraz zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca 

w sali lekcyjnej.   

4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic podczas przerw, 

zwłaszcza w  takich przestrzeniach wspólnych, jak korytarze, toalety, stołówka, 

biblioteka, szatnia. 

5. Ucznia, u którego zaobserwowano w szkole objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę ( dokonuje się  pomiaru 

temperatury),kaszel, bezzwłocznie odizolowuje się w tzw. ,,izolatorium”. Pracownik 

szkoły pozostaje z dzieckiem w ,,izolatorium”, utrzymując dystans min. 2 m  i 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. Uczniowie zobowiązani są do posiadania i korzystania jedynie z własnych przyborów i 

podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w 

plecaku/ tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą oraz jedzeniem. 

7. Uczeń  nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Podczas zajęć z nauczycielami uczniowie zachowują bezpieczną odległość wynoszącą 

co najmniej 1,5 m. 

9. Każdy uczeń ma obowiązek stosowania zasad higieny: częste mycie rąk wodą                                                      

z mydłem, niepodawania ręki na powitanie, zachowania bezpiecznego dystansu 

społecznego, unikania dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedniego zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

1. 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. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych ( dokonuje się  pomiaru temperatury ), a także 



powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Pracownik zostaje odizolowany od 

uczniów i pozostałych pracowników.   

3. Gdy pracownik nie przebywa w szkole a  wystąpią u niego  niepokojące objawy choroby 

zakaźnej  powinien  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. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz będą zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) Ponadto szkoła dostosuje się indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 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 dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

