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Specjalne procedury szkolne 

uwzgl ędniaj ące walk ę z rozprzestrzenianiem si ę COVID – 19 
rok szkolny 2021/2022 

 
I. Droga do szkoły lub przedszkola. 
 
Uczniowie i dzieci dojeżdżające do szkoły i przedszkola  autobusem szkolnym: 
 

1. Do szkoły (przedszkola) mogą uczęszczać uczniowie (dzieci) bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie szkoły i dzieci przedszkolne, bez objawów chorobowych wsiadają 
do autobusu i udają się do szkoły (przedszkola), 

3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 
zorganizowanego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo 
oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (z 
wytycznych MEiN) 

4. Po dotarciu na teren szkolny dzieci przedszkole wchodzą do budynku 
wejściem „A”,  uczniowie  wchodzą do budynku wejściem „B” 

5. Nie tworzymy zwartej grupy, idziemy „gęsiego” starając się zachować 
minimalny dystans. W pierwszej kolejności dzieci młodsze, na końcu klasy 
najstarsze. 

6. Przy wejściu do budynku odbywa się pomiar temperatury ciała termometrem 
bezdotykowym (woźna szkolna) i wykluczenie typowych symptomów choroby 
tj. podwyższonej temperatury lub kaszlu i kataru. 

a) uczniowie (dzieci) bez objawów chorobowych wchodzą do budynku, 
b) uczniowie (dzieci) z zaobserwowanymi objawami przechodzą do gabinetu 

higienistki szkolnej. Odbierane są niezwłocznie przez prawnych 
opiekunów. 

7. Rodzice tych dzieci są zobowiązani przekazać informację do szkoły 
(wychowawcy) o stanie zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, zastosowania kwarantanny itp. 

8.  Każdy, po wejściu do budynku, zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 
 9.  Uczniowie klas I – III oraz dzieci przedszkolne udają się bezpośrednio do 

swoich sal ( z pominięciem szatni). W salach przebierają się i przygotowują do 
zajęć. Pozostają pod opieką wychowawców. 

10.Uczniowie klas IV – VIII przebierają się w szatni,  w wyznaczonych miejscach. 
 

 
Uczniowie i dzieci dochodzące  samodzielnie : 
 

1. Przy wejściu do budynku (wejście „B” dla uczniów szkoły oraz wejście „A” dla 
dzieci przedszkola) w korytarzu odbywa się pomiar temperatury ciała 
termometrem bezdotykowym i wykluczenie typowych symptomów choroby tj. 
kaszlu i kataru (woźna szkolna): 

a) uczniowie (dzieci) bez objawów chorobowych wchodzą do budynku, 
b) uczniowie (dzieci) z zaobserwowanymi objawami udają się do domu. 
2. Rodzice tych dzieci są zobowiązani przekazać informację do szkoły 

(wychowawcy) o stanie zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, zastosowania kwarantanny itp. 
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3. Nie tworzymy zwartej grupy, idziemy „gęsiego” starając się zachować 
minimalny dystans. 

4. Każdy, po wejściu do budynku, zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 
5. Uczniowie klas I – III  udają się bezpośrednio do swoich sal ( z pominięciem 

szatni). W salach przebierają się i przygotowują do zajęć. Pozostają pod 
opieką wychowawców. 

6. Uczniowie klas IV – VIII przebierają się w szatni, ściśle w wyznaczonych 
miejscach 

 
 

 
Uczniowie dochodzący do szkoły  z opiekunem: 
 

1. Opiekunami mogą być tylko osoby zdrowe, obowiązują ogólne wytyczne 
określone przez MZ. 

2. W miarę możliwości opiekun nie wchodzi do budynku szkoły. 
3. Na terenie szkolnym opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek 

zakrywających usta i nos. 
4. Przy wejściu do budynku opiekunowie zobowiązani są założyć rękawiczki 

gumowe, lub zdezynfekować ręce. 
5. W miarę możliwości opiekun unika kontaktu z innymi osobami. 
6. Przy wejściu do szkoły (wejście „B”) w korytarzu odbywa się pomiar 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym i wykluczenie typowych 
symptomów choroby tj. kaszlu i kataru (woźna szkolna): 

a. dzieci bez objawów chorobowych wchodzą do szkoły, 
b. dzieci z zaobserwowanymi objawami udają się do domu. 

7. Rodzice tych dzieci są zobowiązani przekazać informację do szkoły 
(wychowawcy) o stanie zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, zastosowania kwarantanny itp. 

8. Nie tworzymy zwartej grupy, idziemy „gęsiego” starając się zachować 
minimalny dystans. 

9. Każdy, po wejściu do budynku, zobowiązany jest zdezynfekować ręce w 
głównym automacie 

10. Uczniowie klas I – III  udają się bezpośrednio do swoich sal ( z pominięciem 
szatni). W salach przebierają się i przygotowują do zajęć. Pozostają pod 
opieką wychowawców 

 
 
Dzieci dochodzące do przedszkola  z opiekunem: 
 

1. Opiekunami mogą być tylko osoby zdrowe, obowiązują ogólne wytyczne 
określone przez MZ. 

2. Na terenie szkolnym opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek 
zakrywających usta i nos. 

3. Przy wejściu do budynku opiekunowie zobowiązani są założyć rękawiczki 
gumowe, lub zdezynfekować ręce. 

4. W miarę możliwości opiekun unika kontaktu z innymi osobami. 
5. Przy wejściu do przedszkola (wejście „B”) w korytarzu odbywa się pomiar 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym i wykluczenie typowych 
symptomów choroby tj. kaszlu i kataru (woźna szkolna): 

a. dzieci bez objawów chorobowych wchodzą do przedszkola, 
b. dzieci z zaobserwowanymi objawami udają się do domu. 
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6. Rodzice tych dzieci są zobowiązani przekazać informację do szkoły 
(wychowawcy) o stanie zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, zastosowania kwarantanny itp. 

7. Nie tworzymy zwartych grup, idziemy „gęsiego” starając się zachować 
minimalny dystans. 

8. Dzieci udają się bezpośrednio do przedszkola z pominięciem szatni i innych 
obiektów szkolnych. 

9. Dzieci oddawane są pod opiekę wychowawcy (korytarz przedszkolny na 
piętrze). 

 
 
 
 
II. Praca w szkole (przedszkolu). 
 
Zajęcia w przedszkolu: 
 

1. Odbywają się w dwóch grupach, w oddzielnych salach (18 i 19). 
2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym 

(odpowiedzialny wychowawca grupy). 
3. Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu prowadzona jest na podstawie przyjętego 

planu (odpowiedzialny - pomoc nauczyciela). 
4. W razie potrzeby, dodatkową dezynfekcję może przeprowadzić wychowawca 

grupy. 
5. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć należy zdezynfekować 

po każdym użyciu (odpowiedzialny – nauczyciel zajęć edukacyjnych). 
6. Zaleca się częste przebywanie dzieci na dworze. 
7. Zajęcia świetlicowe dla dzieci 5-cio letnich oczekujących na autobus szkolny w 

dniach w których odbywa się nauka religii w grupie „0” w sali 18. 
 
Zajęcia w szkole klasy I – III 
 

1. Odbywają się w trzech oddziałach, w oddzielnych salach ( 8, 9, 10). 
2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym 

(odpowiedzialny - wychowawca klasy). 
3. Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu prowadzona jest raz na dzień na 

podstawie przyjętego planu (odpowiedzialny - sprzątaczki). 
4. W razie potrzeby, dodatkową dezynfekcję może przeprowadzić wychowawca 

klasy. 
5. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć należy zdezynfekować 

po każdym użyciu (odpowiedzialny – nauczyciel zajęć edukacyjnych). 
6. Przerwy międzylekcyjne wyznacza wychowawca klasy, zaleca się, by dzieci 

nie miały wspólnych przerw. 
7. Jeżeli jest to możliwe, czas wolny uczniowie spędzają na boisku szkolnym w 

sektorze B. 
8. W przypadku złych warunków atmosferycznych, przerwy spędzamy w  holu 

pawilonu. 
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Zajęcia w szkole klasy IV – VIII 
 

1. Odbywają się w pięciu oddziałach, naprzemiennie w salach 1, 2, 3, 5, 6 i salce 
gimnastycznej. 

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym 
(odpowiedzialny - nauczyciel zajęć edukacyjnych). 

3. Każdy nauczyciel zajęć edukacyjnych dysponuje zestawem pisaków 
suchościeralnych. Odpowiedzialny jest za ich bezpieczne używanie na swoich 
zajęciach. 

4. Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu prowadzona jest po każdej zmianie grupy 
na podstawie przyjętego planu (odpowiedzialny - sprzątaczki). 

5. W razie potrzeby, dodatkową dezynfekcję może przeprowadzić nauczyciel 
zajęć edukacyjnych. 

6. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć należy zdezynfekować 
po każdym użyciu (odpowiedzialny – nauczyciel zajęć edukacyjnych). 

7. Jeżeli jest to możliwe, przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku 
szkolnym w sektorze A. 

8. W przypadku złych warunków atmosferycznych, przerwy spędzamy na 
korytarzu szkolnym i holu głównym 

9. Nie tworzymy zwartych grup,  staramy się zachować minimalny dystans. 
 
 
 Zajęcia świetlicy szkolnej dla uczniów klas I – VIII 
 

1. Odbywają się w sali nr 6. 
2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym 

(odpowiedzialny - nauczyciel wychowawca świetlicy). 
3. W przypadku kilku grup uczniów (klas) korzystających równocześnie z zajęć 

świetlicowych, dopuszcza się przebywanie dzieci na korytarzu szkolnym i holu 
głównym, pod opieką wychowawcy(wychowawców) świetlicy. Wskazanym jest 
podział uczniów na mniejsze grupy (oddziały klasowe). 

4. Uczniowie klas I – III mogą przebywać w czasie zajęć świetlicowych w holu 
pawilonu pod opieką wychowawcy świetlicy. 

5. Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu prowadzona jest po każdej zmianie grupy 
na podstawie przyjętego planu (odpowiedzialny - sprzątaczki). 

6. W razie potrzeby, dodatkową dezynfekcję może przeprowadzić nauczyciel 
zajęć świetlicowych. 

 
 
III. Posiłki szkolne 
 

1. Odbywają się w sali nr 6. 
2. Posiłki wydawane są w ściśle określonym czasie z podziałem na grupy 

uczniów ( dzieci przedszkolnych). 
3. Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu prowadzona jest po każdej zmianie grupy 

na podstawie przyjętego planu (odpowiedzialny – pracownik do pracy lekkiej). 
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IV. Powrót do domu. 
 
 
Uczniowie (dzieci) odjeżdżające ze szkoły i przedszkola  autobusem szkolnym: 
 

1. Dzieci przedszkolne przygotowują się do wyjścia w szatni na piętrze starego 
budynku, pod opieką wychowawców przedszkola i pomocy nauczyciela. 

2. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odprowadzane są do autobusu 
szkolnego. Wychodzą wejściem „A”. 

3. Uczniowie klas I – III przygotowują się  do wyjścia w salach 8,9,10 i holu 
pawilonu, pod opieką wychowawcy lub nauczyciela świetlicy. 

4. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odprowadzane są do autobusu 
szkolnego. Wychodzą wejściem „B”.  

5. Uczniowie klas IV – VIII przygotowują się do wyjścia w wyznaczonych 
miejscach w szatni. 

6. Zgodnie z przyjętym harmonogramem odprowadzane są do autobusu 
szkolnego. Wychodzą wejściem „B”. 

7. Nie tworzymy zwartych grup, idziemy „gęsiego” starając się zachować 
minimalny dystans. 

8. W pierwszej kolejności dzieci młodsze, na końcu klasy najstarsze. 
 
 

 
Dzieci odbierane z przedszkola  przez opiekuna: 
 

1. Dzieci odbierać mogą tylko osoby zdrowe. Obowiązują ogólne wytyczne 
określone przez MZ. 

2. Na terenie szkolnym opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek 
zakrywających usta i nos. 

3. Przy wejściu do budynku opiekunowie zobowiązani są założyć rękawiczki 
gumowe, lub zdezynfekować ręce. 

4. W miarę możliwości opiekun unika kontaktu z innymi osobami. 
5. Dzieci odbierane są zgodnie z dotychczasowymi  procedurami. 

 
 
 
Stan zdrowia ucznia (dziecka) - przekazywanie informacji – reakcja 
 
l.
p
. 

określenie stanu 
zdrowia 

miejsce, czas, 
osoba 

odpowiedzialna 

reakcja 

1 pomiar temperatury 
termometrem 
bezdotykowym, 
wykluczenie oznak 
chorobowych – katar, 
kaszel, duszności itp 

rano przy wejściu do 
budynku ,wyznaczony 
pracownik szkoły 
 
dotyczy uczniów i dzieci 
dochodzących 
(dojeżdżających) 
indywidualnie 
 

Uczeń (dziecko z opiekunem) wraca do domu, 
rodzice przekazują informację o stanie zdrowia 
dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, ewentualnej kwarantannie - 
wychowawcy klasy (lub do sekretariatu szkoły) 

2 pomiar temperatury 
termometrem 
bezdotykowym, 
wykluczenie oznak 

rano przy wejściu do 
szkoły, wyznaczony 
pracownik szkoły 
 

Uczeń  (dziecko) przechodzi  do izolatki. 
Szkoła (wychowawca, nauczyciel świetlicy, 
pedagog, pracownik sekretariatu, powiadamia 
rodziców, dziecko jak najszybciej odbierane 



folder:ADATA(G)-organizacja szkoły 20212022 

chorobowych – katar, 
kaszel, duszności itp 

dotyczy uczniów i dzieci 
dowożonych autobusem 
szkolnym 

jest do domu. 
Rodzice przekazują informację o stanie 
zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, ewentualnej kwarantannie - 
wychowawcy klasy (lub do sekretariatu szkoły 

3 złe samopoczucie 
dziecka 

w czasie przebywania w 
szkole,  
zgłasza uczeń (dziecko) 
, lub zaobserwował 
pracownik szkoły 

Uczeń (dziecko) przechodzi do izolatki. 
Szkoła (wychowawca, pedagog, pracownik 
sekretariatu) powiadamia rodziców, dziecko jak 
najszybciej odbierane jest do domu. 
Rodzice przekazują informację o stanie 
zdrowia dziecka, przypuszczalnym terminie 
nieobecności, ewentualnej kwarantannie - 
wychowawcy klasy (lub do sekretariatu szkoły 

 
 
 
V. Wytyczne szczegółowe. 
 
 

1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma 
możliwości zachowania dystansu. 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci (uczniów) mogą wchodzić do budynku  
lub na teren szkoły, zachowując zasady: 

� 1 opiekun z  dzieckiem (dziećmi), 

� dystans od innych osób min. 1,5 m, 
� przestrzeganie obowiązujących zasad. 
3. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

4. W miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej 
sali. 

5. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele 
rekomenduje się: 

� zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów min. 
1,5m, 

� pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
� przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 
� w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 
� w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk 
6. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między soba. 

7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę. 
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9. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem 
dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. 

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 
kontaktowych. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w 
grupach uczniów z danej klasy. 

13. Należy regularnie myć ręce wodą i mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie. 

14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

15. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw 

 


