
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLE 

 

SOKÓŁ, 1 WRZEŚNIA 2020 

 

Mając na uwadze: 

I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020r w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

II. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

III. Zapobieganie dalszemu rozwojowi pandemii, niniejszym wprowadzamy na terenie 

placówki następujące zasady funkcjonowania: 

 

1. Zaleca się, by uczniowie przebywali w miarę możliwości w wyznaczonych salach. 

2. Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Jeśli zachodzi potrzeba 

wejścia na teren osoby z zewnątrz, ma ona bezwzględny obowiązek założenia 

maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk. 

3. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące na teren placówki (za wyjątkiem dzieci poniżej 6 roku 

życia – wówczas należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem). 

4. Wszyscy pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole zostali zapoznani z 

wewnętrznymi procedurami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej uczniów, pracowników 

oraz zasad postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych. 

5. W Publicznej Szkole Podstawowej nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa 

przez dzieci. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły wyposażeni zostają w środki ochrony osobistej. 

7. Rodzice oraz opiekunowie prawni muszą zabezpieczyć się w środki ochrony 

osobistej zarówno podczas odprowadzania, odbierania jak i przebywania na terenie 

szkoły. Uczniowie dojeżdżający do placówki środkami transportu zbiorowego lub 

publicznego również są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej w drodze do jak 

i ze szkoły. 

 

8. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w placówce 



tylko przez czas niezbędny do zostawienia i odebrania dziecka. Powinny one 

ograniczyć kontakt z pracownikami szkoły do niezbędnego. 

9. Rodzice i opiekunowie powinni zachować odstęp 1,5m od innego rodzica czy 

pracownika placówki z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe bądź dezynfekcja rąk). 

10. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt oraz środki niezbędne do dezynfekcji, monitoruje 

bieżące, codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, 

powierzchnie płaskie). 

11. Na tablicy w widocznym miejscu wywieszone są numery telefonów do dyrektora 

szkoły, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji 

rąk. 

13. W pierwszym dniu uczniom zostaną wyjaśnione, jakie zasady bezpieczeństwa 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

14. Wszystkie numery rodziców i opiekunów prawnych są zaktualizowane i 

nauczyciele mają do nich dostęp w każdej chwili. 

15. Dzieci mogą korzystać z boiska pod nadzorem nauczyciela. 

16. Wszystkie prace porządkowe odbywać się będą ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, 

powierzchnie płaskie). 

17. Do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe. Nauczyciel, za zgodą 

rodzica, w sytuacji zauważenia niepokojących objawów chorobowych mierzy 

dziecku temperaturę i wpisuje do rejestru temperatur. 

18. Do pracy w szkole mogą być dopuszczeni jedynie zdrowi nauczyciele i inni 

pracownicy. 

19. Z sal lekcyjnych zostały usunięte wszelkie przedmioty i sprzęty, których nie można 

zdezynfekować tj.: 

• pluszowe zabawki, 

• dywany, 

• firany. 



20. Sale zajęć będą systematycznie wietrzone, co najmniej raz na godzinę. 

21. Uczniowie często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

22. Wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Izolatka 

została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

23. W pierwszej kolejności o objawach chorobowych zostaje poinformowany rodzic / 

prawny opiekun oraz dyrektor. 

24. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie PSP w Sokole. Nie zaleca się, by w 

pomieszczeniu przebywali rodzice bądź opiekunowie. 

25. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory, które w czasie zajęć znajdują się na 

ławce, w tornistrze bądź w szafce. 

26. Uczniowie i nauczyciele nie wymieniają się przyborami między sobą. 

27. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż co 45 minut. 

Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

28. Uczeń nie zabiera do szkoły żadnych, niepotrzebnych do zajęć, rzeczy. 

29. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice / opiekunowie prawni zostają 

bezzwłocznie powiadomieni. 

 

Drogi Rodzicu! 

 

1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, 

przekaż dyrektorowi / nauczycielowi, wszelkie istotne informacje na temat zdrowia 

dziecka. 

2. Zaopatrz Siebie w indywidualną osłonę nosa i ust podczas przebywania na terenie 

szkoły. 

3. Przyprowadź dziecko bez objawów chorobowych. 

4. Nie posyłaj dziecka do placówki, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

5. Wyjaśnij dziecku, by nie zabierało do szkoły niepotrzebnych rzeczy, pamiętało o 

spakowaniu wszystkich przyborów szkolnych. 

6. Regularnie przypominaj o zasadach higieny. 

7. Podkreśl, by dziecko nie dotykało okolic ust i oczu, nie podawało rąk na powitanie. 



8. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować – Twoje dziecko uczy się 

przez naśladowanie. 

9. Przed posłaniem dziecka do placówki, wyjaśnij zasady przebywania na terenie 

szkoły. Podkreśl, iż będzie to nowa rzeczywistość z rygorystycznym 

uwzględnieniem zasad sanitarnych. 


