




Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  17/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie 

 

 

Zasady funkcjonowania zajęć rewalidacji lub wczesnego wspomagania 

rozwoju Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie  

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

 

§ 1. 

1. „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa 

w Baninie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku  

z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”, zwane dalej 

„zasadami”, obowiązują od dnia 18 maja 2020r. do czasu odwołania stanu 

epidemii przez organy nadrzędne. 

2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

osobom przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych  

w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie niezależnie 

od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz 

osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

4. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad, odpowiada 

dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

 

§ 2. 

1. Podczas pobytu w szkole, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie 

muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach 

prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a 

także w niniejszych zasadach.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia, jak też uczniowie w nich uczestniczący 

nie korzystają z telefonów komórkowych. 

3. Podczas pobytu w szkole zaleca się nie nosić biżuterii na rękach poniżej 

łokcia, gdyż utrudnia to prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.  

4. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do koszy na 

śmieci. 



5. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które 

mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą 

trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z 

dzieckiem lub innym pracownikiem. 

6. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły, obowiązuje dezynfekcja rąk  

środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie 

własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

7. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery 

telefonów do organu prowadzącego szkołę, właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych,  

z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.  

 

§ 3. 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń szkolnych. 

2. dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na 

korytarzach przy drzwiach do sal zajęć, w których odbywają się zajęcia,  

3. środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz ogólnodostępne 

rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty  

z osobami trzecimi, w tym rodzicami i  dostawcami;  

4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania 

środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz przy dozownikach z płynem;  

5. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe, zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz 

płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);  

6. pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz 

procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

zakażenia u dziecka lub pracownika.  

2. Dyrektor w szczególności:  

1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły 

zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;  

2. dba o to, by w salach, w których odbywają się zajęcia, nie było 

zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć  

i zdezynfekować;  



3. komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo,  

w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;  

4. kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia 

wystąpienia u dziecka choroby COVID-19;  

5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby  

u dziecka lub pracownika;  

6. współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej 

sytuacji i potrzeb;  

7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania 

na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;  

 

§ 4. 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:  

1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk 

przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie 

środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną  

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

2. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę 

łokcia;  

3. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie  

z zasadami dezynfekcji rąk;  

4. informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich 

objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci;  

5. zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami 

dorosłymi i dziećmi;  

6. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

wystąpienia zakażenia koronawirusem;  

7. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony 

przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

2. Pomoce nauczyciela, personel sprzątający w szczególności:  

1. myją i dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach 

komunikacyjnych;  

2. myją i dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, 

uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów,  

z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, 

szafki w szatni (powierzchnie płaskie);  



3. myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie 

klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

4. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie 

narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;  

5. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  

6. wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując 

zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;  

7. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym 

stanowisku pracy. 

3. Konserwator w szczególności: 

1. utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola; 

2. dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach 

prowadzących do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej 

(kilkuosobowej) grupy osób; 

4. Nauczyciele w szczególności:   

1. monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna  

z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, 

dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie  

z przepisami dot. bhp;  

2. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu 

z toalety; 

3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na 

godzinę,  

a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;  

4. nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między 

dziećmi;  

5. w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi 

pracownikami dystans 1,5 m.  

 

§ 5. 

1. Dziecko jest doprowadzane na zajęcia rewalidacji lub wczesnego 

wspomagania, a w przypadku rewalidacji, rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odbierania dziecka po ich zakończeniu. 

2. Rodzic przyprowadza dziecko do przedsionka wejścia głównego nie 

wchodząc do głównej części budynku (holu). 

3. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców  

z dziećmi – czekają oni  przed budynkiem z zachowaniem odstępu co 



najmniej 2 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej 

formie zakrywania ust i nosa. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne przy ul. Tuchomskiej 15 

odbiera dziecko od rodzica i zaprowadza do sali lekcyjnej.  

Nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania przy  

ul. Lotniczej 15, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora zaprowadza 

dziecko do wskazanej sali lekcyjnej.  

5. Zaleca się, aby rodzic przygotował plastikowy pojemnik dla każdego 

dziecka uczestniczącego w zajęciach wczesnego wspomagania, który 

zostanie uzupełniony o przybory szkolne pozostawione w budynku 

oddziałów przedszkolnych. Ułatwi to codzienną dezynfekcję oraz 

korzystanie  

z osobistych przyborów szkolnych. 

6. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od 

rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie 

odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę 

go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę  

z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje 

decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły 

8. W przypadku pozostawienia dziecka w szkole i wystąpienia u niego 

objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o 

konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a 

następnie  

o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej 

zdrowia dziecka.  

9. Dziecko odbiera jeden z rodziców lub jedna z osób wskazanych  

w pisemnych upoważnieniach znajdujących się w dokumentacji szkolnej 

sprzed wprowadzenia stanu pandemii. 

10.Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza  

i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie. 

 

 

Podpis Dyrektora 








