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Aktualizacja procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II  

w Radzionkowie w okresie trwa pandemii wg nowych wytycznych od dnia 11.04.2022 r. 

OGÓLNE ZASADY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE obowiązujące w szkole 

 W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby (pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice uczniów 

i inne osoby trzecie) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub 

chorobę zakaźną. 

 Rekomenduje się ograniczanie przebywania w szkole osób z zewnątrz ( niebędących 

uczniami lub pracownikami szkoły) do niezbędnego minimum. Mogą to być tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, które przestrzegają regulamin szkoły, w tym w szczególności zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Nadal można załatwiać sprawy drogą telefoniczną lub e-

mailową. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować ręce przy użyciu płynu 

dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji lub je umyć. Płyny i instrukcje ich 

stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 W szkole wyznacza się na stałe pracownie szkolne z przeznaczeniem na realizację zajęć 

lekcyjnych przez uczniów klas I – III. Uczniowie klas IV-VIII mają zajęcia w klasopracowniach 

przedmiotowych zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

 Zajęcia realizowane z podziałem na grupy odbywają się w pracowniach wg tygodniowego 

planu zajęć. 

 Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, w tym na boisku 

szkolnym i terenach zielonych wokół szkoły oraz organizację zajęć w formie wyjść w miejsca otwarte 

typu las, park, ogród. 

 Sprzęt sportowy używany podczas zajęć sportowych lub innych należy pobierać z kosza ze 

sprzętem zdezynfekowanym, a po użyciu odłożyć do kosza ze sprzętem do zdezynfekowania. 

 Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu (jeśli aura na to pozwala), w tym w czasie 

przerw międzylekcyjnych. 

 Uczniowie pozostawiają swoje rzeczy w szafkach. 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z uwzględnieniem podziału na grupy 

we wskazanych salach dydaktycznych. 

 Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych w mniejszych 

grupach. 
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ZASADY KONTAKTU Z RODZICAMI UCZNIÓW 

 Zaleca się wzajemne kontaktowanie się rodziców/opiekunów uczniów i szkoły, w formie e-

mailowej lub telefonicznej, a także na platformie Librus. 

 Rodzice/opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci,  do szkoły/ ze szkoły powinni 

być bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie 

odprowadzający/odbierający wchodząc na teren budynku lub szkoły zachowali zasadę 1 opiekun z 

dzieckiem/dziećmi. 

 W przypadkach indywidualnych lub wynikających z organizacji pracy szkoły dopuszcza się 

kontakty bezpośrednie z zachowaniem zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW SP 2 

 Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub chorobę zakaźną. 

 Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce 

wodą z mydłem. Przy wejściu do budynku szkolnego istnieje możliwość zdezynfekowania rąk przy 

użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji. Płyny i instrukcje ich 

stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły oraz w innych oznaczonych miejscach. 

 Uczniowie w czasie pobytu w szkole mają obowiązek mycia rąk zwłaszcza: 

- przed wejściem do szatni, 

- przed spożyciem posiłku, 

- przed i po zajęciach w pracowni komputerowej, 

-  przed i po zajęciach wychowania fizycznego, 

- przed i po zajęciach sportowych. 

 Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: 

-  bezpośrednio po przyjściu do szkoły należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często 

( np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza). Ręce należy 

myć zgodnie z obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, 

zamieszcza się w każdej łazience przy umywalkach; 

- podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową,  

a następnie umyć lub zdezynfekować ręce; 

- należy unikać dotykania okolic twarzy, oczu, ust i nosa; 

- nie należy podawać ręki na powitanie; 
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- nie dzielić się zaczętym jedzeniem. 

 Uczniowie mają obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 Uczniowie poszczególnych klas mają obowiązek przestrzegania zasad korzystania z 

pomieszczeń szkoły: pozostawania w strefach wyznaczonych dla danej klasy, takich jak pracownie 

szkolne, strefy korytarzy, toalety. 

 Korzystania na wszystkich lekcjach w danym dniu zajęć, z tego samego stolika  

i krzesła znajdujących się w wyznaczonej dla danej klasy pracowni szkolnej. 

 Uczniowie mogą spożywać wyłącznie własne jedzenie i picie, w tym wodę butelkowaną. 

Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków. 

 Uczniowie mają obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować nauczyciela  

o złym samopoczucie i występujących objawach chorobowych. 

 Uczniowie mają obowiązek przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa i stosowania się 

do poleceń nauczycieli. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW SP 2 

 Pracę świadczyć mogą pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję  lub 

chorobę zakaźną dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej (np. gorączka, kaszel, 

kichanie bóle głowy i mięśni) pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

 Wchodząc do szkoły pracownicy mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy 

użyciu płynu dezynfekcyjnego  zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji lub umycia rąk. Płyny i 

instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły. 

Pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: 

- bezpośrednio po przyjściu do szkoły należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często ( np. przed 

posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza) . Ręce należy myć zgodnie z 

obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, zamieszcza się 

w każdej łazience przy umywalkach; 
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- podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a następnie umyć i 

zdezynfekować ręce; 

- należy unikać dotykania okolic twarzy, oczu, ust i nosa; 

- nie należy podawać ręki na powitanie; 

- należy zdezynfekować ręce  ( lub umyć mydłem) przed i po skorzystaniu z oprzyrządowania 

komputera i innych środków technicznych stosowanych podczas prowadzenia lekcji. 

 Pracownicy szkoły mogą w czasie świadczenia pracy stosować środki ochrony osobistej. 

Szkoła zapewnia wyposażenie w maseczki jednorazowe. 

 Zużyte maseczki należy umieścić w wyznaczonym do tego celu pojemniku, znajdującym się w 

ustalonym i oznakowanym miejscu. 

 Nauczyciele mają obowiązek wietrzyć sale lekcyjne w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Pracownicy obsługi mają obowiązek wietrzyć korytarze, łazienki, szatnie minimum raz na 

godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 Rekomenduje się ograniczenie kontaktu personelu kuchennego i pracowników administracji 

oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

  Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie  

i pracownicy szkoły. 

 Biblioteka funkcjonuje przez 5 godzin tygodniowo, w dniach i godzinach ustalonych przez 

dyrektora i umożliwiających skorzystanie z biblioteki uczniom poszczególnych klas. 

 Przed skorzystaniem z biblioteki zaleca się zdezynfekować ręce zgodnie z obowiązującą 

instrukcją lub umyć ręce. Płyn i instrukcja jego stosowania znajdują się przy wejściu do biblioteki. 

 Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo po dokonaniu wypożyczenia/przyjęcia zwracanych 

książek, ma obowiązek umycia/ zdezynfekowania rąk zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

 Należy, minimum co godzinę wietrzyć pomieszczenie biblioteki. 

 Zaleca się korzystanie z systemu e-biblio Librus. 
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety, klatki schodowe) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, w tym również przed rozpoczęciem zajęć, a także w dni 

wolne od zajęć lekcyjnych. 

 Za wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiedzialni są 

nauczyciele prowadzący te zajęcia. Za wietrzenie pozostałych pomieszczeń szkoły odpowiedzialni są 

pracownicy szkoły. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pracowniach szkolnych, sali gimnastycznej, pokoju 

nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych, których nie można uprać lub dezynfekować, należy 

usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 Sprzęt sportowy wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach sportowych 

należy zdezynfekować przynajmniej raz dziennie po zakończonych zajęciach.  Za przeprowadzenie 

dezynfekcji sprzętu odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Płynu dezynfekcyjnego 

należy używać zgodnie z instrukcją jego stosowania. 

 W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych prowadzonych  

w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, ciągach komunikacyjnych. 

 Należy regularnie  opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

 Dezynfekcji należy poddać przedmioty i powierzchnie dotykowe w każdym pomieszczeniu i 

ciągach komunikacyjnych, określone w karcie monitoringu sprzątania i dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 Płynu dezynfekcyjnego należy używać zgodnie z instrukcją jego stosowania. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

 Za czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń szkoły odpowiedzialni są pracownicy obsługi, 

zgodnie z harmonogramem i przydziałem pracy. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA 

 Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności; w 

razie konieczności wzywa pomoc medyczną. 
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 W obszarach, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, 

uchwyty itp. 

 Należy śledzić obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz 

informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 


