
Załącznik 

do Zarządzenia 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie z dnia  15.04.2022 r. 

. 
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 

od 20 kwietnia 2022 r. 
 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie funkcjonuje                                            

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia                         

i Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowanych dnia 04.04.2022 r.  

2. W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Są one 

zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, w szczególności zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

3. Jako kontakt z opiekunami zaleca się kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji                     

na odległość. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci, wchodzący do budynku szkoły lub na  teren szkoły, 

powinni zachować zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

● częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce mydłem                         

w płynie i wodą), 

● ochrona podczas kichania i kaszlu, 

● unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

● niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

6. Osoby wchodzące z zewnątrz, w tym rodzice uczniów, zgłaszają ten fakt pracownikowi 

szkoły pełniącemu dyżur przy wejściu. 

7. W przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, zaleca się noszenie maseczki.  

8. Uruchamia się źródełka i fontanny wody pitnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po każdym dniu 

zajęć. 

10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 

 



§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych 

1. Uczniowie w salach lekcyjnych są przypisani do swoich ławek i nie powinni zmieniać 

miejsc. 

2. Uczeń posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                                             

z niepełnosprawnościami. Rodzice/opiekunowie/ dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.  

4. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w  czasie 

zajęć i podczas przerwy.. 

 

§ 3 

Wybór formy kształcenia  

1. Wyboru   formy   kształcenia: stacjonarnej lub zdalnej w dokonuje dyrektor szkoły                           

w   zależności od sytuacji epidemiologicznej i  obowiązujących przepisów.  

 

§4 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy 

otwartych oknach. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety                                              

i po powrocie z zajęć na powietrzu.  

4. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może 

zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

 

§ 5 

Rodzice 

1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie 

trwania epidemii COVID-19. 

3. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery 

telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

4. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu 

zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 



5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać 

ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

 

§6 

Pracownicy szkoły 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. 

2. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły                            

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników                           

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

4. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

● utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

● dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

● dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

● dezynfekcji toalet, 

● dezynfekcji pomocy i innych przyrządów znajdujących się w klasie. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego                                   

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów  

6. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

● sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 

● napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie              

i dezynfekowanie,  

● wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.  

7. W szkole wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania 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. 

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 

§ 7 

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru 

temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru 

temperatury ciała ucznia należy wcześniej uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów). 



2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje 

pracownika szkoły, który niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły przebywają w wyznaczonych 

miejscach przed szkołą,  

4. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

§ 8 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego 

1. Po powrocie do szkoły z zajęć na świeżym powietrzu dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać 

dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

3. Należy zapewnić co najmniej 5–minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi 

z szatni klasami przed i po lekcji wychowania fizycznego. 

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów 

w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

przy zachowaniu dystansu społecznego. 

5. Organizowanie wycieczek i spacerów poza szkołę jest dopuszczalne. Rekomenduje się 

organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu 

oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

6. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, 

obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

 

§ 9 

Zasady pracy świetlicy szkolnej. 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się w trakcie zajęć świetlicowych 

korzystanie z placu zabaw lub boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu                                  

na terenie szkoły. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych przestrzegania zapisów 

dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.  

4. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

5. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz                        

na godzinę. 

 

§ 10 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły. 



2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki 

zgodnie z harmonogramem. 

3. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia. 

 

§ 11 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

1. W przypadku zauważenia u dziecka w czasie pobytu w szkole oznak choroby, niezwłocznie 

powiadamia się pielęgniarkę/sekretariat lub wychowawcę/dyrektora. Z rodzicami dziecka 

w celu odebrania ucznia ze szkoły kontaktuje się pielęgniarka//sekretariat. Do czasu 

przybycia rodziców uczeń przebywa w gabinecie pielęgniarki, sali lekcyjnej  lub                                  

w wyznaczonym miejscu np. w izolatorium. 

2. W szkole jest przygotowane miejsce, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia,                

u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma 

osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza 

odizolowane miejsce w klasie. 

3. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

4. Dziecko w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą niezwłocznie 

odebrać dziecko ze szkoły przebywa pod opieką osoby dorosłej,. 

5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, izoluje się od wszystkich osób i udaje się najbliższej 

placówki  zdrowia. 

4. Zaleca się, aby obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddać 

dodatkowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Rodzice  i uczniowie zostaną zapoznani z procedurą przez dziennik elektroniczny. 



5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

6. Na tablicy informacyjnej i w załączniku nr 1 znajdują się aktualne numery telefonów do: 

sekretariatu szkoły, organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

  



Załącznik nr 1  

 

1. Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kr. Eryka Pomorskiego w Darłowie:   

       94 314 24 70,  793 221 567 

2. Urząd Miasta Darłowo:  94 314 22 23 

3. Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie:  94 34 24 738 

4. Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sławnie:  

59 810 73 11,   535 050 738,   694 493 769 

5. Służby medyczne: 

● NZOZ “Przychodnia Rodzinna” w Darłowie:  94 314 47 33 

● Niepubliczny Zakład Ambulatoryjny w Darłowie:  94 314 44 00 

● Szpital w Sławnie:  59 810 30 31 

 


