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Procedura działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku 

w związku z COVID-19 

 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 

2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Statut SP35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej: 

 

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w oddziałach I-III odbywają się w godz. 7:00-16:30. 

2. Grupy tworzone są na poziomie klas I, II, III.  

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące 

spożywania posiłków poniżej). 

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie. 

5. W grupie przebywa do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

7. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, 

pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, 

magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować 

powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w 

niej się znajdujących. 

8. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane, wszelkie inne zabawki podlegają dezynfekcji min. 2 razy 

dziennie. 

9. Uczeń  nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek.  

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Po zajęciach zostawia je 

w szkole Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.  

11. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 – 1 uczeń – 1 

ławka szkolna. 

12. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 
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13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane. 

15. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub zdezynfekowany. 

17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

18. Ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi uczniów. 

19. Poszczególne grupy dzieci nie będą się ze sobą kontaktowały. 

20. Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 2 m. 

21. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

23. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni wspólnej szkoły. 

24. Dziecko zostaje odebrane/oddane rodzicowi/prawnemu opiekunowi w wyznaczonym do 

tego miejscu – zgodnie z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie 

epidemii Covid-19. 

25. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

26. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, tylko 1 

rodzic/opiekun. Dziecko musi przyprowadzić do szkoły i odebrać dorosły opiekun. 

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu, należy niezwłocznie o tym fakcie 

powiadomić dyrektora placówka poprzez kontakt telefoniczny. 

28. Liczba osób w placówce będzie ograniczona do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

29. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem – wymagany kontakt 

telefoniczny. 

30. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. 

31. Szkoła musi pozyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. 

32. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej z 

zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu oraz 

stosowne służby i organy.  

33. Szkoła zwraca się do rodziców o zaktualizowanie w numerów telefonów oraz wszelkich 

danych kontaktowych. 

34. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

35. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

36. Szkoła nie będzie organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku) 

na terenie szkoły nie będą odbywały się żadne zajęcia dodatkowe, atrakcje z udziałem 

osób trzecich.  
 



  

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. J. Parandowskiego  
w Gdańsku 

ul. Wąsowicza 30 80-318 Gdańsk, tel. +48 58 552 34 14, e-mail: sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl 

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Rodzic wchodzący do budynku musi być zabezpieczony we własne środki ochrony 

osobistej (maseczka i rękawice). Niezwłocznie po wejściu do budynku zobligowany jest 

do dezynfekcji rąk. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

3. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami 

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

7. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco.  
 

Gastronomia 
 

1. Źródełko wody pitnej zostało wyłączone, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów 

przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych 

dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. 

2. W przypadku organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość 

stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Korzystanie z posiłków będzie odbywało się w miejscach do tego przeznaczonych (w 

salach pobytu dzieci), odpowiednio dezynfekowanych po każdym posiłku. Wielorazowe 

naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60°C lub je wyparzać. 

 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu nie będą angażowane powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
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3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych. 

4. Została przygotowana procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia minimum następujące założenia: 

➢ Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, te w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu I skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

➢ Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

➢ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

➢ 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.). 

➢ Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

➢ Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy 

dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych. 

➢ 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 gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

➢ Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 

porady.  
 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. Do szkoły mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. 

2. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły powinien przekazać osobie odbierającej 

istotne informacje o stanie jego zdrowia oraz podać aktualny numer telefonu. 

3. Do szkoły nie mogą być przyprowadzane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

4. W czasie pobytu w szkole dzieci dwa razy w ciągu dnia będą miały badaną temperaturę: 

ok. 0,5 godziny po przyjściu i w trakcie dnia. 

5. Jeżeli zajdzie konieczność temperatura będzie zbadana, gdy dziecko zgłosi złe 

samopoczucie lub nauczyciel zauważy niepokojące objawy u dziecka. 
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6. Jeżeli w trakcie pomiaru temperatura ciała dziecka wyniesie 37st. C lub więcej i/lub w 

przypadkach niepokojących objawów, dziecko zostanie odizolowane od innych dzieci w 

gabinecie pielęgniarki, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice dziecka.  

7. Rodzice zostaną zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły. 

8. Rodzice zostaną zobowiązani również do konsultacji lekarskiej dziecka oraz 

niezwłocznego poinformowania szkoły o ewentualnym podejrzeniu lub stwierdzeniu 

zarażenia COVID- 19. 

9. Jeśli zostanie zgłoszone podejrzenie lub potwierdzenie przypadku zarażenia COVID-19 

dyrektor szkoły niezwłocznie poinformuje o tym fakcie odpowiednie służby. 

10. Numery telefonów do odpowiednich służb: organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych będą dostępne w sekretariacie 

szkoły oraz na tablicy informacyjnej. 

 


