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Podstawa prawna 

1. 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  

(Dz.U. poz. 780). 

2. Zarządzenie Nr 304/20 Burmistrza Morąga z dnia 4 maja 2020r. w sprawie 

rozpoczęcia działalności placówek wychowania przedszkolnego w warunkach 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz Zarządzenie 

Nr 306/20 Burmistrza Morąga z dnia 5 maja 2020r. zmieniające zarządzenie  

Nr 304/20 (ze zmianami) 

3.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 59 oraz 2020 poz. 322, 374 i 667) oraz  

wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w związku organizacją zajęć w klasach I-III, 

wczesnego wspomagania i zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji organizowanych dla 

uczniów klas VIII i uczniów klas IV-VII. 

 

§1. 

Postanowienia wstępne 

1. W pierwszej kolejności z przedszkola, zajęć wychowawczo-opiekuńczych w klasach 

I-III powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia 

pracy z opieką w domu.  

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

w ograniczonej formie inne dzieci. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy 

są chorzy, objęci kwarantanną lub izolacją albo mające objawy choroby zakaźnej. 
 

§2.  

Organizacja opieki i zajęć w oddziale przedszkolnym 

1. Jedna grupa dzieci,  (do 12 osób) powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, pod 

opieką stałych opiekunów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej jednak niż o 2. 

2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w wyznaczonej sali, 

nie może być mniejsza niż z 4m2 na osobę. 

3. Z sali należy usunąć przedmioty nie nadające się lub trudne do skutecznej dezynfekcji 

a inne, z którymi mają styczność dzieci – dokładnie i systematycznie dezynfekować. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. 

5. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

6. Należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, np.: podczas 

zabawy na świeżym powietrzu, przechodzenia korytarzami, spożywania posiłku. 

7. Zachować dystans społeczny pomiędzy opiekunami w sali na minimum 1,5 metra. 
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8. Zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami podmiotu a rodzicami na 

minimum 2 metry. 

9. Rodzice mogą pojedynczo wchodzić z dziećmi wyłącznie do części wspólnej 

(przedsionek wejścia głównego), przeznaczonej na przyjęcie i wydanie dziecka –   

z którego następuje odbiór dziecka przez pracownika szkoły lub rodzica,  

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w pomieszczeniu i dystans 2 m. 

10. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają jedynie dzieci zdrowe (bez objawów takich 

jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała). 

11. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe 

(bez objawów sugerujących chorobę, w tym chorobę zakaźną). 

12. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego. 

13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe z osłoną ust i nosa, 

rękawicami jednorazowymi i dezynfekcją rąk). 

14. Dla zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami wykorzystuje się podane przez 

rodziców numery telefonów osobistych podane przez rodziców. 

15. W przypadku wznowienia działalności oddziału przedszkolnego należy zakupić 

termometr bezdotykowy (1 sztuka na grupę) oraz uzyskać zgodę rodzica na pomiar 

temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność. 

16. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, nagłych 

objawów chorobowych dziecka, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu 

(gabinet pielęgniarki szkolnej) z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania. 

17. Możliwe jest korzystanie ze świeżego powietrza wyłącznie na terenie posesji szkolnej 

przy zachowaniu bezpiecznej odległości i zmianowości grup przebywających na 

świeżym powietrzu.. 

18. Nie organizuje się wyjść poza teren podmiotu. 

 

§3. 

Podstawowe zasady zachowania higieny pomieszczeń 

1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk 

oraz zamieszcza się informację o jej konieczności. 

2. Należy dopilnować aby osoby wchodzące zachowywały wszelkie środki ostrożności 

(tylko osoby zdrowe z osłoną ust i nosa, rękawicami jednorazowymi i dezynfekcją rąk). 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z  mydłem oraz dopilnować aby właściwie robiły to 

dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne podlegają systematycznemu 

monitorowaniu przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem sal przeznaczonych na zajęcia, sanitariatów, ciągów 

komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników świateł, 

klawiatur, krzeseł, blatów stolików. 

5. Środki ochrony i do dezynfekcji należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki). 

7. W toaletach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk oraz używania płynów 

do dezynfekcji. 
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8. W miejscach ogólnodostępnych wywieszone są instrukcje prawidłowego nakładania  

i zdejmowania rękawic oraz maseczek. 

9. Toalety podlegają bieżącej dezynfekcji. 

 

§4. 

Organizacja żywienia 

1. W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły i działania wyłącznie oddziału 

przedszkolnego nie przewiduje się przygotowania posiłków przez kuchnię szkolną. 

2. Posiłki dla dzieci, w formie drugiego śniadania, zapewniają rodzice dzieci. 

3. Posiłki te spożywane są w stołówce szkolnej z zachowaniem zasad higieny  

i szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego. 

4. Należy utrzymywać wysoką higienę podczas spożywania posiłków oraz w trakcie 

mycia i dezynfekcji powierzchni. 

5. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

przy zachowaniu zmianowości (jeśli wystąpi taka potrzeba). 

6. Należy czyścić i dezynfekować blaty, stoły, krzesła, poręcze itp. po każdej grupie. 

7. W przypadku wznowienia przygotowania posiłków przez szkolną kuchnię i wydawania 

ich w szkolnej stołówce, oprócz warunków higienicznych wymaganych 

dotychczasowym prawem, należy: 

1) Stosować środki ochrony osobistej przez pracowników, płyny do dezynfekcji 

powierzchni i sprzętów. 

2) Zachować szczególna higienę stanowisk pracy, dezynfekcję i mycie opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców. 

3) Wielorazowe naczynia i sztućce myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  

w temperaturze nie niższej niż 60oC i dodatkowo wyparzane gorącą wodą. 

4) Na ile jest to możliwe zachowywać zasady dystansu społecznego. 

5) Unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi oraz innymi pracownikami szkoły oraz 

osobami z zewnątrz. 

6) Przestrzegać zakazu noszenia biżuterii, zegarków i innych przedmiotów na rękach 

poniżej łokci mogących utrudniać skuteczne mycie i dezynfekcję rąk. 

 

§5. 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem 

 

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

sugerujących chorobę zakaźną). 

2. Nie należy angażować w opiekę osób powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in.: wyposażyć w środki ochrony i płyn 

dezynfekcyjny) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Należy postępować zgodnie z procedurą postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19: 

a) Poinstruowanie pracowników/obsługi o tym, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy a pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem; 
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b) Śledzenie bieżących informacji GIS i MZ; 

c) 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; 

d) Obszar, w których przebywał, poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji; 

e) Stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek; 

f) Umieścić w łatwo dostępnym miejscu niezbędnych numerów telefonów (PSSE, 

służb medycznych); 

5. Ustalenie listy osób mających kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

6. W przypadku stwierdzenia zakażenia, objawów chorobowych u ucznia należy go 

odizolować od pozostałych uczniów w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu  

i niezwłocznie zawiadomić rodziców. 

7. W sytuacji kiedy zakażenie zostanie potwierdzone, należy zawiadomić Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej PSSE w celu 

konsultacji lub uzyskania porady. 

 

§6. 

Organizacja zajęć w klasach I-III   

1. Uczniowie klas I-III, po wyrażeniu zgody przez rodziców,  mogą uczestniczyć  

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych lub zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

z elementami dydaktyki. 

2. Rodzice mogą pojedynczo wchodzić z dziećmi wyłącznie do części wspólnej 

(przedsionek wejścia głównego), przeznaczonej na przyjęcie i wydanie dziecka –   

z którego następuje odbiór dziecka przez pracownika szkoły lub rodzica,  

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w pomieszczeniu i dystans 2 m. 

3. O rodzaju organizowanych zajęć decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę ilość 

uczniów z oddziału, których rodzice zadeklarowali udział w zajęciach 

organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

w lokalnym środowisku. 

4. Rodzic ma prawo do rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach po uprzednim 

powiadomieniu wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły (za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, mailowo lub telefonicznie). 

5. Grupa dzieci uczęszczająca na zajęcia może liczyć maksymalnie 12 osób, z tym że na 

każdego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia przypada co najmniej 4m2 

powierzchni sali, w której odbywają się zajęcia. W uzasadnionych przypadkach, po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor może zwiększyć liczbę osób nie 

więcej niż o 2. 

6. Grupą dzieci opiekuje się wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.  
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1) W przypadku zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki – 

nauczyciel posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi z klas I-III. 

2) W przypadku zajęć opiekuńczo-wychowawczych inny nauczyciel zatrudniony 

w szkole.  

7. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej i stałej sali, z której zgodnie z decyzją dyrektora 

szkoły, usuwane są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

8. Odległość pomiędzy stanowiskami (stolikami) dla uczniów wynosi co najmniej 1,5m. 

9. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Wietrzenie sali ma miejsce w czasie 

przerwy lub, o ile jest to konieczne, w czasie zajęć.   

10. Wyposażenie sali, w której odbywają się zajęcia oraz wszelkie powierzchnie płaskie 

są dezynfekowane co najmniej raz dziennie (po skończonych zajęciach) lub częściej, 

zgodnie z bieżącymi potrzebami.   

11. Dopuszcza się organizację zajęć na terenie posesji szkolnej lub w sali gimnastycznej 

oraz sali komputerowej z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych stosowanych  

w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w tym dezynfekcji sprzętu, zachowania 

zasad dystansu społecznego między grupami uczniów i uczniami indywidualnie.  

12. W czasie zajęć: 

1) nauczyciel organizuje przerwy dla grupy uczniów, w której prowadzi zajęcia 

nie rzadziej niż co 45 minut w wymiarze co najmniej 10 minut;  

2) organizuje zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; 

3) uczeń korzysta z własnych materiałów dydaktycznych, w tym przyborów  

i podręczników lub przygotowanych (oznakowanych) przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia i przydzielonych do indywidualnego użytku przez 

ucznia; 

4) obowiązuje zasada niezakładania biżuterii na ręce poniżej łokcia (pierścionki, 

zegarki, bransoletki) przez uczniów i nauczycieli; 

5) uczniowie nie wymieniają się materiałami dydaktycznymi i przyborami 

używanymi podczas zajęć.  

13. Uczestnicy zajęć korzystają z sanitariatu wskazanego przez dyrektora. Pracownik 

wyznaczony przez dyrektora podejmuje czynności mające na celu zapewnienie 

nienagannego stanu sanitarnohigienicznego  pomieszczenia, w tym dezynfekcję toalet, 

zlewów i powierzchni płaskich co najmniej 2 razy w ciągu trwania zajęć lub częściej, 

zgodnie z potrzebami.  

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do mycia rąk  zgodnie z przyjętą instrukcją, przed 

rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu lub zgodnie z potrzebami.  

O częstotliwości mycia rąk przez ucznia decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.  

15. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z uczniami i wyznaczonym do 

ich opieki nauczycielem.  

16. Rodzice zgłaszający udział ucznia w zajęciach wypełniają oświadczenie (załącznik) 

potwierdzające zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, wytycznymi 

sanitarnymi oraz stanowiące zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała 

dziecka.  

17. Uczniowie korzystający z zajęć:  

1) poddawani są badaniu temperatury ciała 
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2) w drodze do i ze szkoły mają obowiązek nosić maseczki. 

3) po wejściu do szkoły kurtki zostawiają w miejscu wskazanym przez 

pracownika szkoły. 

4) przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, udają się do sanitariatu  

i  zgodnie z instrukcją myją ręce; 

5) korzystają wyłącznie z materiałów i przyborów własnych lub przygotowanych 

przez nauczyciela;  

6) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i miejscu spożywają posiłek 

(przyniesiony z domu lub przygotowany przez kuchnię szkolną) na zasadach 

określonych niniejszą procedurą; 

7) bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły 

względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

§7. 

Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej  

1. W zajęciach biorą udział uczniowie, którzy mają wskazania do uczestnictwa                             

w tego typu zajęciach oraz których rodzice wyrazili na to zgodę.  

1) W przypadku niewyrażenia zgody rodzica na udział ucznia w zajęciach 

prowadzone są one z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość.  

2) Dopuszcza się cofnięcie zgody wyrażonej przez rodzica na udział ucznia                   

w zajęciach (telefoniczne powiadomienie nauczyciela bądź dyrektora szkoły).  

2. Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej z uczniem (jeden uczeń – jeden 

nauczyciel).  

3. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad i norm sanitarnych rekomendowanych  

w czasie zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności:  

1) dokonywania pomiaru temperatury ciała; 

2) mycia rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć (uczeń); 

3) dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć (nauczyciel); 

4) stosowanie środków ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki); 

5) wyrzucanie środków ochrony osobistej do specjalnie przygotowanych do tego 

koszy na śmieci;  

6) bezwzględne zasłanianie ust i nosa łokciem lub chusteczką w czasie kaszlu i 

kichania; 

7) niezakładania biżuterii na ręce poniżej łokcia (pierścionki, zegarki, 

bransoletki) przez uczniów i nauczycieli; 

8) nieużywanie telefonów komórkowych, smatrfonów i smartwatchy; 

9) wietrzenie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze, sali,                

w której prowadzone są zajęcia;  

10) zachowanie dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem.  

4. Zajęcia odbywają się w sali wskazanej przez dyrektora szkoły, z której usuwane są 

przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować.  Sala wyposażona jest w 

niezbędne do prowadzenia zajęć środki dydaktyczne i przedmioty, w tym kosz na 

śmieci do wyrzucenia używanych środków ochrony osobistej. 

5. Uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. W przypadku braku 

przyborów nauczyciel udostępnia je uczniowi. Po zajęciach przybory są 

dezynfekowane.  
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6. Uczniowie biorący udział w zajęciach: 

1) w drodze do i ze szkoły zakładają maseczki; 

2) po wejściu do szkoły kurtki zostawiają w miejscu wskazanym przez 

pracownika szkoły; 

3) przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, udają się do sanitariatu i  

zgodnie z instrukcją myją ręce; 

4) nie zmieniają obuwia; 

5) korzystają wyłącznie z materiałów i przyborów własnych lub przygotowanych 

przez nauczyciela;  

6) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i miejscu spożywają posiłek 

(przyniesiony z domu lub przygotowany przez kuchnię szkolną) na zasadach 

określonych niniejszą procedurą; 

7) bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły 

względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania ucznia                         

o konieczności przestrzegania zasad higieny i wytycznych do prowadzenia zajęć 

określonych przez GIS i prawo wewnętrzne.  

 

§8.  

Organizacja konsultacji przedmiotowych dla uczniów 

1. W czasie organizacji kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane 

konsultacje indywidualne lub grupowe. 

2. Konsultacje odbywają się zgodnie z Harmonogramem konsultacji ustalonym przez 

dyrektora szkoły i opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 

3. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji przedmiotowych wyłącznie w czasie i formie 

ustalonej w harmonogramie konsultacji. 

4. W zajęciach i konsultacjach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra 

pedagogiczna, którzy są chorzy, objęci kwarantanną lub izolacją albo mające objawy 

choroby zakaźnej. 

5. Podczas zajęć edukacyjnych oraz konsultacji przedmiotowych  obowiązuje zasada, że 

miejsce przy stoliku zajmuje jeden uczeń, a odstęp między stolikami wynosi nie mniej 

niż 1,5 m. 

6. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania czasu pracy szkoły, utrzymania 

zasad higieny, uczeń umówiony, który nie może przybyć na konsultacje indywidualne, 

ma obowiązek powiadomienia nauczyciela o swojej absencji z wyprzedzeniem. 

7. Konsultacje indywidualne 

1) Przez konsultacje indywidualne rozumie się indywidualny kontakt ucznia                 

z nauczycielem przedmiotu z zachowaniem dystansu społecznego. 

2) Konsultacje indywidualne odbywają sie zgodnie z terminami określonymi                

w Harmonogramie konsultacji.  

3) Uczeń może uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych po uprzednim 

ustaleniu z nauczycielem przedmiotu godziny konsultacji-godziny przybycia 

do szkoły.  

4) Niedopuszczalny jest udział ucznia w konsultacjach indywidualnych bez 

wcześniejszego ustalenia z nauczycielem przedmiotu godziny konsultacji.  
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8. Konsultacje indywidualne odbywają się z zachowaniem zasad i norm sanitarnych 

rekomendowanych w czasie zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności: 

1) dokonywania pomiaru temperatury ciała; 

2) mycia rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć (uczeń); 

3) dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć (nauczyciel); 

4) stosowanie środków ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki); 

5) wyrzucanie środków ochrony osobistej do specjalnie przygotowanych do tego 

koszy na śmieci;  

6) bezwzględne zasłanianie ust i nosa łokciem lub chusteczką w czasie kaszlu i 

kichania; 

7) niezakładania biżuterii na ręce poniżej łokcia (pierścionki, zegarki, bransoletki) 

przez uczniów i nauczycieli; 

8) nieużywanie telefonów komórkowych, smartfonów i smartwatchy; 

9) wietrzenie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze, sali, w 

której prowadzone są zajęcia;  

10) zachowanie dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem.  

9. Konsultacje grupowe 

1) Przez konsultacje grupowe rozumie się grupowy kontakt uczniów                               

z nauczycielem przedmiotu. 

2) Konsultacje grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem, po ustaleniu, 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo składu grupy 

uczniów z danej klasy przez nauczyciela przedmiotu. 

3) Grupa uczniów uczestnicząca w konsultacjach grupowych nie może być 

większa niż 12. Zwiększenie liczby uczestników konsultacji może mieć 

miejsce w przypadku konsultacji przedmiotowych organizowanych przed 

egzaminem po uprzednim uzyskaniu zgody organu prowadzącego, nie więcej 

jednak niż o dwie osoby.  

4) Konsultacje grupowe odbywają się z zachowaniem zasad i norm sanitarnych 

rekomendowanych w czasie zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności: 

a) dokonywania pomiaru temperatury ciała; 

b) mycia rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć (uczeń); 

c) dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 

(nauczyciel); 

d) stosowanie środków ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, 

rękawiczki); 

e) wyrzucanie środków ochrony osobistej do specjalnie przygotowanych 

do tego koszy na śmieci;  

f) bezwzględne zasłanianie ust i nosa łokciem lub chusteczką w czasie 

kaszlu i kichania; 

g) niezakładania biżuterii na ręce poniżej łokcia (pierścionki, zegarki, 

bransoletki) przez uczniów i nauczycieli; 

h) nieużywanie telefonów komórkowych, smartfonów i smartwatchy; 

i) wietrzenie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze, 

sali, w której prowadzone są zajęcia;  

j) zachowanie dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem.  

10. Uczniowie biorący udział w konsultacjach: 
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1) w drodze do i ze szkoły mają obowiązek noszenia maseczki; 

2) pozostawiają okrycia wierzchnie w miejscu wskazanym przez pracownika 

szkoły; 

3) przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, udają się do sanitariatu 

 i  zgodnie z instrukcją myją ręce; 

4) korzystają wyłącznie z książek, materiałów i przyborów własnych lub 

przygotowanych przez nauczyciela; zabronione jest wymienianie się 

przyborami, materiałami, książkami;  

5) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i miejscu spożywają posiłek 

(przyniesiony z domu lub przygotowany przez kuchnię szkolną) na zasadach 

określonych niniejszą procedurą; 

6) bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły 

względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

11. Wzięcie udziału ucznia w konsultacjach organizowanych przez szkołę jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na dokonanie pomiaru temperatury 

jego ciała.  

§9. 

Organizacja korzystania ze szkolnej biblioteki 

1. Umożliwia się uczniom korzystanie w ograniczony sposób z biblioteki szkolnej. 

Godziny pracy biblioteki szkolnej uwzględniają konieczny okres kwarantanny dla 

książek i innych materiałów (wyznaczone miejsce składowania z oznaczona data 

przyjęcia materiałów). 

2. Podczas wykonywania obowiązków bibliotekarz pracuje w maseczce i rękawiczkach.  

3. Podczas korzystania z biblioteki obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego 

- rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.  

4. Regularnie po  każdym przyjęciu książek, podręczników czy innych materiałów 

dezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza. 

5. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, oprócz zastosowania procedury 

dotyczącej pracowników, niezbędne jest wyłączenie z użytkowania zbiorów, z którymi 

pracownik miał kontakt. 

6. Okres kwarantanny zwróconej do biblioteki  książki wynosi 10 dni. Kwarantannie 

podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.   

7. Zwrócone książki są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane 

egzemplarze trzymane są w kartonach z oznaczą datą zwrotu i wyłącza się je  

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do 

użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami  stosuje się  

rękawiczki.  

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się  preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do 

dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 

właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.  

9. Obsługa czytelnika-ucznia jest  ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailowo lub telefonicznie 

książek oraz zwrotu książek. 
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10. Obsługa uczniów odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 

1) By wypożyczyć lub oddać książkę do biblioteki trzeba umówić się na 

konkretny termin (data i godzina) za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

mailowo lub telefonicznie.  

2) Bibliotekarz w wiadomości zwrotnej potwierdzi wizytę. 

3) Zwrócić lub wypożyczyć książki i materiały biblioteczne może uczeń naszej 

szkoły (tylko w uzasadnionych przypadkach może to zrobić rodzic lub opiekun 

prawny ucznia - należy w wiadomości poinformować o tym, że to rodzic lub 

opiekun prawny będzie chciał skorzystać z biblioteki, będzie to możliwe 

wyłącznie w wyznaczonych godzinach). 

4) Uczniowie przebywający w szkole na zajęciach opiekuńczych będą mogli 

skorzystać z biblioteki za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

który, z zachowaniem zasad dystansu społecznego lub za pośrednictwem 

przyjętych środków komunikacji (dziennika elektronicznego, mailowo lub 

telefonicznie) poinformuje bibliotekarza o chęci wypożyczenie lub zwrotu 

książki przez ucznia. 

5) Uczeń, a w szczególnych przypadkach rodzic ucznia, dokonujący zwrotu 

podręczników powinien być w maseczce. 

6) Uczeń przychodzący oddać książkę musi podać bibliotekarzowi swoje imię i 

nazwisko oraz numer inwentarzowy zwracanej książki (znajdujący się na 

stronie tytułowej pod pieczątką biblioteki), odłożyć książkę do wskazanego  

kartonu. 

7) W celu wypożyczenia książki należy w wiadomości podać konkretny tytuł lub  

w miarę możliwości zawęzić tematykę książki, bibliotekarz dobierze 

odpowiednie tytuły, które uczeń będzie musiał wybrać nie dotykając ich. 

8) Godziny pracy biblioteki będą ograniczone i dostosowane w szczególności do 

harmonogramu konsultacji oraz organizacji zajęć odbywających się w szkole.   

9) Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu 

technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza,  

o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

11. Codziennie nauczyciel bibliotekarz sporządza listę uczniów/rodziców korzystających 

z biblioteki. 

12. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się rodzicami i uczniami przez dziennik 

elektroniczny, a w szczególnych przypadkach mailowo lub telefonicznie, w celu 

kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeni lub 

zwrotów. 

 

§10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobligowane są do korzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. W przypadku uczniów, korzystających z zajęć 

lub konsultacji, mających przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do 
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dezynfekcji, są oni zobowiązania do natychmiastowego umycia rąk, a także mycia rąk 

na każde polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Wewnętrzne procedury dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów 

korzystających z wszelkiego rodzaju zajęć, konsultacji oraz biblioteki szkolnej.  

3. Wszystkie osoby z zewnątrz (trzecie), które muszą wejść na teren szkoły w związku  

z wykonywaniem obowiązków służbowych, muszą być zdrowe  

i zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz bezwzględnego stosowania 

osobistych środków ochrony (maseczki, rękawice), a także zachowania higieny we 

wszystkich pomieszczeniach szkolnych. 

 

 

Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk 

Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji rąk 

Załącznik 3 – instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki 

Załącznik 4 – instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek 

Załącznik 5 – oświadczenie i zgoda rodziców na badanie temperatury ciała dziecka 
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Załącznik 1- instrukcja mycia rąk 
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Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji rąk 
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Załącznik 3 – instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki 
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Załącznik 4 – instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek 
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Załącznik 5 – oświadczenie i zgoda rodziców na badanie temperatury ciała dziecka  

Dane rodziców:       …………………………………………… 

………………………………………….                                miejscowość/data 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się i będę przestrzegać aktualnych wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania w przypadku zagrożenia 

chorobą zakaźną, wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła 

II w Morągu nr 20/2019/2020 z dnia 18 maja 2020 r.  

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka  

 

…………………………………………………………………………..……………….                  ………………………………… 

                            (imię i nazwisko dziecka)                                                                     (klasa) 

 

 

 

 

 

 

………………..…………………………………………….. 

                                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


