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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Dyrektora nr  17 /2019/2020   z 

dnia 20 maja 2020 r. 

WEWNĘTRZNE  PROCEDURY   BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE                               

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46   IM. BRACTWA KURKOWEGO GRODU 

BYTOMSKIEGO W BYTOMIU 

Podstawa prawna: 

Prawo oświatowe Art. 68. ust. 1 pkt. 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja  2020 r. zmieniające rozporządzenie    w 

sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                          z 

zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 oraz  wytycznych GIS MZ i MEN  

§ 1 

PROCEDURY DOT.  ORGANIZACJI   ZAJĘĆ   W  SZKOLE   W OKRESIE  OGRANICZONEGO 
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

1. Rodzice/opiekunowie prawni, uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do 
stosowania się do wytycznych zawartych w Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa 
szkoły.  

2. Na teren szkoły wstęp mają tylko osoby , których obecność  jest konieczna do 
zapewnienia realizacji zajęć./ kadra  pedagogiczna , niepedagogiczna , obsługa/ 

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz 
konsultacjach wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy składają 
Oświadczenie o zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w szkole 
(zał. nr 1) podpisane przez rodzica/opiekuna. 

4.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne, konsultacje odbywają się w świetlicy 
szkolnej  oraz  w wyznaczonych  salach lekcyjnych dla określonych grup uczniów. 

5.W grupie może przebywać do 8  uczniów.  

6.W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

8.Na konsultacje uczniowie / określone grupy/ przychodzą tylko w wyznaczonych 
godzinach. W przypadku niemożności przybycia  na zajęcia  uczeń powiadamia  o tym 
fakcie nauczyciela. 

9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 
osobę (uczniów i nauczycieli).. 

10. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
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11.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 
uczeń – 1 ławka szkolna).  

12.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają  
się przyborami szkolnymi między sobą. 

13.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14.Podczas zajęć  obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. 

15.W czasie przerw uczniowie  nie gromadzą się w większych skupiskach   
  na korytarzach  przy szafkach - grupy uczniów  rozpoczynające lub kończące zajęcia   
zachowują odpowiedni    dystans  od siebie    podczas korzystania z szafek szkolnych.  

16.Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły kuchnia i stołówka są 
nieczynne. 

18. Uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych dla 
uczniów klas 1 – 3 mogą  spożywać posiłek i napoje przyniesione z domu, w trakcie 
przerwy śniadaniowej ogłoszonej przez nauczyciela.  

§ 2 

PROCEDURY DOT. ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W OBIEKTACH SPORTOWYCH 

 

1.Na zajęciach wychowania fizycznego  w  sali gimnastycznej  może przebywać 12 
uczniów i 1 nauczyciel,   na boisku  może  przebywać 14  uczniów  i 2 nauczycieli  przy 
założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

2.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

3.Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć  na sali  gimnastycznej i na boisku jest regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany . 

4.W przypadku zajęć na sali gimnastycznej   wietrzenie  pomieszczenia następuje co 
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

5.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

6.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 
nimi z ograniczeniem aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

§ 3 

PROCEDURY DOT. KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 46 

 
             1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 



3 
 

1) Bibliotekarz powinien  przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić 
osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 
wykonywania obowiązków. 

2) Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 
(rekomendowane są 2 metry). 

3) Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 

4)  Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, 
np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

5)  W bibliotece mogą przebywać jednorazowo 2 osoby, poza nauczycielem 
bibliotekarzem.  

6) Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie do półek. Książki 
czytelnikom podaje tylko i wyłącznie bibliotekarz. 

7) Czytelnia w trakcie godzin pracy biblioteki jest zamknięta dla czytelników- ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym użytkownicy nie mają 
dostępu do sprzętu komputerowego, gier oraz  ….. podręcznego. 

8) W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
u bibliotekarza, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i 
wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi nauczyciel bibliotekarz miał 
kontakt 

2. PRZYJMOWANIE  I ZWROTY  MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ 

NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

1) Wszystkie zwrócone materiały biblioteczne podlegają 14 dniowej kwarantannie. 

2) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma i gry 
planszowe. 

3) Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 
którym leżały książki. 

4) Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na 
wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z 
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do 
użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie  
z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 

5)  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

6) Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum,. Zgodnie z 
obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć 
skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 
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7) Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym 
znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.  Dostęp 
do nich mają tylko uprawnione osoby. Zwracane egzemplarze mogą być również 
przechowywane w pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze. 

8)  Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady 
zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

9)  Wychowawca lub nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik 
elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników 
oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki. 

10)  Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu 
kierowania zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących ich wypożyczenia. 

11)  Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek przypomnieć  uczniom i rodzicom zasad 
zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów 
(zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie 
zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki- 
wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). 

12)  Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek określić stan wszystkich przyjmowanych 
do biblioteki książek oraz podręczników szkolnych. 

13) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia książek i  
podręczników zniszczonych lub zagubionych.  

14) Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez 
dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się 
osób). 

15)  Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i 
rękawiczkach.  

16)  Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 
(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). 

§ 4 

PROCEDURY DOT.  PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY 

1.W czasie przerw uczniowie  nie gromadzą się w większych skupiskach   
  na korytarzach  przy szafkach - grupy uczniów  rozpoczynające lub kończące zajęcia   
zachowują odpowiedni    dystans  od siebie    podczas korzystania z szafek szkolnych.  

2.Ruch  w szkole odbywa się w kierunku prawostronnym- uczniowie i pracownicy 
poruszają się tak , aby  zachować odpowiedni dystans między sobą.  

3.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

4.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
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5.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

6.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie  na hol szkolny przy wejściu głównym 
do szkoły  z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 
kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

7.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w 
ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie 

8.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
ucznia do szkoły. 

9.W  przypadku przybycia  ucznia   do szkoły  na zajęcia  opiekuńczo –wychowawcze, 
rewalidacyjne oraz konsultacje z nauczycielami  rodzic wyraża zgodę na pomiar 
temperatury  ciała dziecka/  zaraz przy wejściu na teren szkoły/. 

10.Zobowiązuje się  rodziców uczniów do zapewnienia szybkiej komunikacji / kontakt 
telefoniczny/ z rodzicami/opiekunami ucznia  -w przypadku jego złego samopoczucia 
na terenie szkoły. 

11.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje  
odizolowane  od innych uczniów w   gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób  oraz  niezwłocznie zostają  powiadomieni 
rodzice/opiekunowi w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

12.W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie 
choroby zakaźnej  u ucznia  szkoła  niezwłocznie informuje  opiekunów/ rodziców, że 
wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

§ 5 

PROCEDURY DOT. WARUNKÓW SANITARNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

1.Osoba wchodząca do budynku szkoły  ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem  
dezynfekującym umieszczonym na ladzie przy wejściu  /lub  posiadać rękawiczki 
ochronne/,powinna  mieć zakryte usta i nos oraz nie  może przekraczać 
obowiązujących stref przebywania. 

2.Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 
– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Odbierają  je  w sekretariacie szkoły. 

3.Szkoła  zapewnia odpowiednią  liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 
zużyte środki ochrony indywidualnej. 

4.Nauczyciele odpowiadają  za dezynfekcję   indywidualnych  środków ochrony 
osobistej wielokrotnego użytku /przyłbic/ 
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5.Wszyscy pracownicy /kadra pedagogiczna i niepedagogiczna/ przestrzegają   zasad 
higieny : 

a) higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce), 

 c) stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i 
dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

-przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

-po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

   -po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 d)  nienoszenia  biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia 
nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają 
one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

   e) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 
oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego 
rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

   f) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 

6.Uczniowie maja obowiązek regularnego  mycia  rąk wodą z mydłem ,szczególnie 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze  świeżego powietrza, po 
skorzystaniu z toalety. 

7.Nauczyciele Informują  dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich 
możliwości psychofizycznych  o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 
higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w 
powyższym zakresie. 

8.Pracownicy obsługi regularnie dezynfekują  często używane powierzchnie 
użytkowe  oraz  wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności 
powierzchnie wspólne, np.: klamki drzwi wejściowych, poręczy, blaty, oparcia  
krzeseł, sprzęt do rehabilitacji, powierzchnie dotykowe np.: biurka i stoliki/ławki, 
klawiatury i myszki, włączniki świateł. 

9.W szczególności takie działania wykonuje się  po zakończeniu zajęć przez uczestnika 
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć 
przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

      10.Regularne wietrzenie pomieszczeń ,w których przebywają dzieci, przynajmniej raz 
na godzinę. 

      11.Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów. 
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§ 6 

PROCEDURY  W PRZYPADKU PODEJRZENIA  ZAKAŻENIA   

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

      2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy- odizolować od  pracowników i uczniów. Należy wstrzymać 
przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 
poleceń. 

3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 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 inspektorat sanitarny. 

4.Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych. 

5.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

      6.Ustala się  listę  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 gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

7.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania pora 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 
pracownicy szkoły, rodzice/ opiekunowie prawni, uczniowie . 

3. Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020  roku.  
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Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa ……………………………………………………………………………………………………...….. 

 

Imie i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego ………………………………………………………………………..….…..….. 

 

Telefon kontaktowy do szybkiego kontaktu ………………………………………………………………………….………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Wewnętrzną Procedurą Bezpieczeństwa na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego  w Bytomiu. 

 

…………………….......…………                                                                   
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 


