
 

Zarządzenie nr 11/8 2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach 

z dnia 31 sierpnia 2020 

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Racławiczkach w czasie epidemii. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Racławiczkach zwanej 

dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej 

„wytycznymi”  ,które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wprowadza 

procedury w obowiązujące w przypadku wprowadzenia wariantu nauczania stacjonarnego, 

zdalnego, hybrydowego, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Zadania administracyjne szkoły 

• Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres sekretariat@pspraclawiczki.pl, kontaktować się  telefonicznie  

pod numerem 774668427 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, 

czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

• Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres sekretariat@pspraclawiczki.pl  lub telefonicznie pod 

numerem774668427, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia 

terminu spotkania.  

 

 



§ 3. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

• W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję dróg oddechowych. 

• Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice 

i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w 

sekretariacie szkoły.  

• Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 

www.spraclawiczki.wodip.opole.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane 

przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w 

przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji ,z którymi 

należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty 

dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

• Budynek szkoły został podzielony na strefy ucznia, rodzica, żywienia i dla każdej  

z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

• Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy  

w jednej strefie wymienionej w punkcie 4. 

• W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi 

komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety . 

• Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami 

dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją  

i dezynfekują ręce. 

• W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

• W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego 

odkażania rąk. 

• Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły 

sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

• Uczeń ,u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

jest izolowany w pomieszczeniu znajdującym się na zapleczu sali gimnastycznej, do 

czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. 

http://www.spraclawiczki.wodip.opole.pl/


• Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów 

którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub  

w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. 

• W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 

prowadzone w formie zdalnej.  

 

 

§ 4. 

Strefa rodzica 

• Pomieszczenie, w którym mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy 

rodzica i  znajdują się w przedsionku szkoły. 

• W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 1 osoba. 

• Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz 

zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. 

• Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 

• Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie 

rodzica.   

• W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi 

nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4. 

 

§ 5. 

Strefa ucznia 

• Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są 

numerami 1,2,3,4,5,6,7,8. 

• W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać 

wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania 

zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

• Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 

• Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część 

korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone. 



• W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 
szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, 
różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, 
w których odbywają się zajęcia. 

 

• Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są 

dokładnie umyć ręce. 

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 
 

• Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają 

przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. 

 
• Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału 

pomieszczeniach. 

• Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają 

w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu ,na boisku szkolnym. 

• Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału 

szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do 

wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w klasach. 

• Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub  

w sali gimnastycznej. 

• Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie 

do rodzaju prowadzonych zajęć. 

• Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do 

bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg 

wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc 



najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi  

i dezynfekowania sanitariatów. 

 

§ 6. 

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

• Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla 

danego oddziału.  

• W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów. 

• Wypożyczone książki i materiały edukacyjne przechodzą kwarantannę przed kolejnym 

wypożyczeniem. 

• Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa 

„Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny  w bibliotece szkolnej. 

• Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia.  

• Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy 

rodziców oraz odjazdy autobusów po zajęciach. 

• Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa 

„Regulamin świetlicy szkolnej”. 

• Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia 

związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są  

w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem 

zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 

 

§ 7. 

Strefa żywienia  

• Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania ,a dodatkowo 

procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników i higieny stanowisk pracy. 

• W przypadku korzystania z cateringu posiłki będą dostarczane tylko w 

pojemnikach jednorazowych razem ze sztućcami jednorazowymi. 



• Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie w miejscu 

spożywania posiłku przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych. 

• W miejscu spożywania posiłku mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z 

posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami . 

• Przed wejściem do sali, w której uczniowie spożywają posiłki uczniowie myją ręce, 

dostępne są  tam płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

• Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły  

i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek. 

 

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe 
 

• Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  

• W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

• W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/"https://www.gov.pl/web/koronawirus/"koronawirus 

"https://www.gov.pl/web/koronawirus/"/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r. 

 

                                                                                                                           Iwona Chojnacka 

                                                                                                                          Dyrektor Szkoły 

            

  

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11/8 2020 dyrektora  

Szkoły Podstawowej w                                  
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                                                                                                                                         Racławiczkach 

 

 

 Procedura zapewniająca bezpieczeństwo uczniów w Szkole 

Podstawowej w Racławiczkach  

w czasie pandemii COVID – 19 

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 

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

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV 

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 

1337)  
              ZADANIA ADMINISTRACYJNE ZESPOŁU 

•  Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres sekretariat@pspraclawiczki.pl ,kontaktować się telefonicznie pod 

numerem 774668427 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i 

miejsca załatwienia jej w szkole. 

• Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej lub telefonicznie, a także na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu 

spotkania. 

 

 

ORGANIZACJA DZIAŁANOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ W 

SZKOLE:  

                                                           Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych.  

• Uczniowie są przyprowadzani  do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/prawnych 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 

drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

• Rodzic/prawny opiekun  przyprowadzający dziecko, nie wchodzi do budynku. 

• Do budynku szkoły mogą poza uczniami i pracownikami szkoły  wejść wyłącznie 

rodzicie/ prawni opiekunowie oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione 

w sekretariacie. 

• Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się przed wejściem głównym  do szkoły. 

mailto:sekretariat@pspraclawiczki.pl


• Osoby z zewnątrz wchodzą do budynku wejściem głównym. 

•  Miejsce, w którym mogą przebywać rodzice/prawni opiekunowie jest wydzielone: 

przedsionek w budynku. 

• Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do bezwzględnego zakrywania 

nosa i ust, dezynfekowania rąk, dokonywany jest również pomiar temperatury. 

•  Do budynku szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym do budynku. 

•  Po wyjściu  z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie mają dezynfekowane 

ręce. 

• Uczniowie oraz nauczyciele  w częściach wspólnych  budynku (korytarz, szatnia, 

łazienka,) zakrywają nos i usta. 

• Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

• Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca w sali. 

• W trakcie zajęć uczniowie jak i nauczyciele nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, 
rekomenduje się jednak, aby w sytuacjach wyjątkowych jak np. nachylenie się 
nauczyciela nad dzieckiem siedzącym w ławce, zarówno uczeń jak i nauczyciel na ten 
moment zakryli nos i usta. 

•  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 
dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

• Każdy zespół klasowy przyporządkowany jest do swojej sali lekcyjnej i w niej odbywają 
się wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze za wyjątkiem informatyki i 
wychowania fizycznego. 

• Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szkolnej szafce. Uczniowie 
nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

• Bezwzględnie stosowane są zasady higieny: nie podajemy ręki na powitanie, 
zachowujemy dystans. 

• Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywają się na powietrzu. 

•  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest dezynfekowany przez nauczyciela 
wychowania fizycznego.  

• W szatni sportowej jednocześnie może przebywać 3 uczniów ( tak w szatni dziewczęcej 
jak i chłopięcej). 

• W przypadku większej liczby uczniów korzystających z łazienki powinni oni zachować 
dystans społeczny. 

• Sprzęt wykorzystywany podczas lekcji informatyki w pracowni informatycznej jest 
dezynfekowany po każdych zajęciach przez nauczyciela informatyki. 

• Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. 

• Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej  w dniach i godzinach wyznaczonych dla 
danej klasy. 



• W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów. 

• Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 
przed kolejnym wypożyczeniem. 

• Przerwy śródlekcyjne spędzane są podczas sprzyjającej pogody na placu szkolnym. 

• Uczniowie podczas pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły nie  zasłaniają ust i 
nosa. 

• W przypadku niepogody, przerwy spędzane są  na korytarzu. 

• Wychowawcy klas  sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/ prawnych 
opiekunów zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub 
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. 

• W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 
prowadzone zdalnie. 

• Uczniowie pod nadzorem nauczyciela  często i dokładnie   myją ręce wodą z mydłem, 
zgodnie z instrukcją. 

• Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

• Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 
zebranych od rodziców.  

• Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w 
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

• Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

• Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia (telefon, e -
dziennik). 

• Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała ucznia.  

                                                     Utrzymanie reżimu sanitarnego 

• Rodzic/opiekun prawny wchodząc do budynku  zobowiązany jest do bezwzględnego 

zakrywania nosa i ust, dezynfekowania rąk, dokonywany jest również pomiar 

temperatury. 

• Jeżeli w rodzinie dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.  

• Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, włączniki  

itp. odbywa się co najmniej dwa razy w ciągu dnia. 

• Każdy nauczyciel po skończonych zajęciach dezynfekuje biurko, krzesło, tablicę, pomoce 

dydaktyczne. 

• Dezynfekcja blatów stolików, krzeseł, toalet odbywa się regularnie,w miarę możliwości i 

potrzeb.  

• Z sal zostaną usunięte wszystkie przedmioty nie nadające się do dezynfekcji np. 

pluszowe zabawki, dywany, kanapy. 



• Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone. 

• Prowadzony jest monitoring czynności dezynfekujących – dzienna karta dezynfekcji oraz 

kontroli.(załącznik nr 1 do procedury)  

• Dezynfekcja prowadzona jest według zaleceń producenta. 

• Systematycznie dezynfekowane będą przybory oraz sprzęty używany w trakcie zajęć.    

• Sala, w której przebywają dzieci, będzie wietrzona co godzinę, w razie konieczności także 

w czasie zajęć. 

• Po zakończonym dniu pracy dezynfekowana (gruntowne mycie stolików, krzeseł, podłóg 

itp.)będzie cała placówka. 

• W każdej klasie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

• Uczniowie w miarę możliwości  powinni zachowywać dystans społeczny.  

• Nauczyciele oraz opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą oraz dziećmi. 

• Personel  wyposażony jest w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe. 

                                                             Korzystanie z cateringu 

• W przypadku korzystania z cateringu posiłki będą dostarczane tylko w pojemnikach 

jednorazowych razem ze sztućcami jednorazowymi. 

          Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu szkoły 

• Wydzielone jest miejsce  do izolacji osób wykazujących objawy choroby zakaźnej, w 
którym znajdują się  w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Jest to 
pomieszczenie na zapleczu sali gimnastycznej. 

• Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby 
zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu i 
kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 
zakaźnym. W razie pogorszenia się objawów należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

• Pracownik wykazujący objawy choroby zakaźnej zostaje natychmiast odizolowany od 
innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 

• W takiej sytuacji dyrektor kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 
oddziałem zakaźnym celem uzyskania porady. 

• Jeśli niepokojące objawy występują u dziecka, następuje jego natychmiastowa izolacja. 
Jeżeli dziecko przebywa w szkole z rodzeństwem, to również rodzeństwo podlega 
izolacji. Dziecko przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika szkoły, 
wyposażonego w przyłbicę, maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki 
jednorazowe. O występujących u dziecka objawach natychmiast informuje się rodziców 
celem niezwłocznego odebrania dziecka ze  szkoły.(załącznik nr 2 do procedury) 



• W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów wychowawca niezwłocznie 
powiadamia dyrektora lub osobę wyznaczoną, który kontaktuje się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną. 

• Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie pracownik lub dziecko należy 
gruntownie posprzątać z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie dotykowe 
zdezynfekować. 

• Sporządzona będzie lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

• Będą podejmowane działania zgodnie z instrukcjami powiatowego inspektora 
sanitarnego. 

• W stosunku do tych osób należy stosować wytyczne GIS odnoszące się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

                                          

 

 Wymagania w stosunku do rodziców: 

Rodzice  zobowiązani są: 

• do zapoznania się i przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w szkole.  

• do przekazania wychowawcom aktualnego numeru kontaktowego oraz 

zobligowani są do bezwzględnego odbierania połączeń telefonicznych ze szkoły. 

W razie braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym i w przypadku 

wystąpienia objawów chorobowych, wychowawca powiadamia odpowiednie 

służby – pogotowie, sanepid, 

• do złożenia stosownego  oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 

procedury, 

•  do poinformowania pracowników szkoły o aktualnym stanie zdrowia dziecka, 

• w razie objawów chorobowych typu kaszel, katar spowodowanych alergią – 

rodzic/opiekun musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie. 

link do Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszczonych na stronie BIP  

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/ 

 

…………………………, dn. ………………….. 

 
 

 

 

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

 

KARTA DEZYNFEKCJI  POMIESZCZENIA ORAZ MONITORINGU 

CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 

 

____________________________________________________________ 

 



L.p. Data Godzina 

Czytelny podpis 

pracownika, który 

przeprowadził 

czyszczenie/dezynfekcję 

Czytelny 

podpis 

pracownika, 

który 
przeprowadził 

kontrolę/ 

 

Uwagi 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                                                                                                                Załącznik nr 2 

do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

 

 

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH 

WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW I 

PRACOWNIKÓW 



 

L.

p. 

Imię i 

nazwis

ko 

Klasa 

(w 

przypad

ku 

ucznia) 

Data 

wystąpie

nia 

objawów 

Godzina 

zgłosze

nia 

Osoba 

zgłaszają

ca 

Obja

wy 

Temperat

ura ciała 

COVID

-19 

Tak/N

ie 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Rejestr prowadzi się tylko w wersji papierowej. Rejestr prowadzi dyrektor szkoły. Po 

okresie 2 tygodni od wystąpienia objawów chorobowych dane osobowe ucznia, 

pracownika szkoły są wymazywane z rejestru. 

 

Załącznik nr 3 

do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

 

......................................................... 
  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 



 
..................................................... 

Imię i Nazwisko dziecka/ucznia  
 

 
klasa.................................... 

Od 1 września 2020r. szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować 
 
*Wytyczne przeciwepidemiczne w związku  z COVID-19 , GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej,  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3. 
*Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 
*Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej 
 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

1.Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej 

w Racławiczkach 

2.Oświadczam, że do szkoły posyłane będzie dziecko zdrowe, które nie będzie przejawiało żadnych 

objawów chorobowych oraz, że w dniu przyprowadzenia  nie jest objęte kwarantanną. 

3,Oświadczam, że rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko do szkoły będzie zdrowy, nie 

będzie przejawiał żadnych objawów chorobowych oraz że nie jest objęty kwarantanną w danym dniu. 

4.Oświadczam, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u mojego dziecka 

podczas pobytu w szkole, zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji odebrać moje 

dziecko ze szkoły. 

Zgodnie z wytycznymi szkoła pełniąca opiekę szkolną  zobowiązana jest ustalić warunki 
szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami  w przypadku wystąpienia u ucznia  
niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku 
wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.  

 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie 
swojego stanowiska. 
 

Wyrażam zgodę,   nie wyrażam zgody*  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka  
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 
*skreśl niewłaściwe 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 



 

 

 

 

                                     Załącznik nr 2 do zarządzenia 11/8 2020 dyrektora  

Szkoły Podstawowej w                                  

Racławiczkach 

PROCEDURY W PRZYPADKU KSZTAŁCENIA  ZDALNEGO LUB 

HYBRYDOWEGO 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla 

szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i 

placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć 

i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na 

danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej 

decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

 

 

Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna 

będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje 

uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie zadań dyrektora w przypadku zawieszenia zajęć w szkole i wprowadzenia 
pracy zdalnej 

Numer 
zadania 

Zadanie § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem(t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz................) 

Działania prewencyjne dyrektora 

1 ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do 
infrastruktury informatycznej, oprogramowania i 
internetu umożliwiających interakcję między uczniami 
a nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 

Ustalenie na podstawie oświadczeń 
rodziców potrzeb w zakresie 
doposażenia szkoły w sprzęt 
informatyczny umożliwiający 
prowadzenie zajęć w formie zdalnej. 
Zgłoszenie potrzeb do organu 
prowadzącego – uzgodnienie trybu 
realizacji potrzeb w tym zakresie. 

2 ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie 
informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez 
nauczycieli do realizacji zajęć; 

Przyjęcie przez szkołę stałego modelu 
pracy zdalnej. 
Wpisanie przyjętych zasad do  statutu 
szkoły. 3 określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach 

w odniesieniu do ustalonych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w 
pkt 2; 

4 ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła 
i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których 
uczniowie mogą korzystać; 

Przyjęte programy nauczania należy 
uzupełnić o sposoby realizacji w formie 
pracy zdalnej oraz źródła i materiały 
dostępne w formie pracy zdalnej. 5 ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji 

odpowiednio zestawu programów wychowania 
przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów 
nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten 
zestaw; 

6 ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą 
rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie roku 
szkolnego realizowanego programu wychowawczo-
profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje 
ten program; 

Wprowadzenie do programu 
wychowawczo –profilaktycznego na 
rok szkolny 2020/2021 treści 
związanych z profilaktyką zakażeń 
Covid -19. 

7 ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy 
zakres treści nauczania z zajęć wynikających z 
ramowych planów nauczania dla poszczególnych 
typów szkół do zrealizowania w poszczególnych 
oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres 
treści nauczania z zajęć realizowanych w formach 
pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 
a) równomierne obciążenie uczniów 
w poszczególnych dniach tygodnia, 
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c) możliwości psychofizyczne uczniów 
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 
w ciągu dnia, 
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem 
monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć; 

Szkoła przygotowuje alternatywny plan 
zajęć szkolnych na wypadek potrzeby 
wyłączenia z zajęć bezpośrednich części 
poszczególnych uczniów/oddziałów 
/całej szkoły. 



8 ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób 
potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz 
sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności 
uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

Ustalenie w zależności od formy pracy 
zdalnej jaką szkoła może realizować 
sposób potwierdzania obecności. 
Wpisanie do statutu zasad sprawdzania 
obecności i usprawiedliwiania 
nieobecności w przypadku pracy 
zdalnej. 

9 zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość 
konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 
przekazuje im informację o formie i terminach tych 
konsultacji; 

Ustalenie harmonogramu 
dyżurów/konsultacji każdego 
nauczyciela w ramach art. 42 ust.2 pkt 
2 KN. 

10 ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób 
monitorowania postępów uczniów oraz sposób 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym 
również informowania uczniów lub rodziców 
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 
niego ocenach; określa czas ,jaki uczniowie maja na 
odesłanie zadań domowych ,ustala godzinę, do której 
nauczyciel jest zobowiązany do  kontaktu z rodzicami. 

Wpisanie do wymagań edukacyjnych 
alternatywnych sposobów 

• monitorowania postępów 

uczniów; 

• sposobów weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów 

• informowania uczniów i 

rodziców o postępach w nauce 

i uzyskanych ocenach. 

Uzupełnienie zapisów w statucie na 
podstawie art. 98 ust.1 pkt 8 Prawa 
ośw. 

11 ustala warunki i sposób przeprowadzania  
• egzaminu klasyfikacyjnego,  
• egzaminu poprawkowego,  
• egzaminu semestralnego i sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności  

• oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 
oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), a także warunki 
i sposób zaliczania zajęć realizowanych 
w formach pozaszkolnych; 

Przygotowanie wzorów zarządzeń 
dyrektora 
 w tych sprawach do wykorzystania wg 
potrzeb. 

12 ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania 
egzaminów dyplomowych, o których mowa w 
rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w 
których są przeprowadzane te egzaminy; 

13 koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub 
rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne 
i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym 
dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
indywidualnym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem, dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
uczęszczających na zajęcia 
rewalidacyjnowychowawcze oraz potrzeby osób 
uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 
ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. 

Przygotowanie wariantów rozwiązań 
pracy zdalnej uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Zestawienie zadań dyrektora i nauczycieli w przypadku zawieszenia zajęć w szkole i 
wprowadzenia pracy hybrydowej 



Nauka hybrydowa może zostać wprowadzona w szkołach, które znajdują się na terenie 

powiatów w strefie żółtej lub czerwonej.    

Nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. Taka forma 

organizowania zajęć ma być wprowadzana w szkołach, które znajdują w miejscach, gdzie 

rozprzestrzenia się koronawirus. W przypadku szkół w strefach żółtych i czerwonych 

inspektor sanitarny może podjąć decyzję o wprowadzeniu nauki hybrydowej.   

   1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-

line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia. 

   2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania 

uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga  

    w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

    3.Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-

profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się 

problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią. 

    4.Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line 

w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po 

wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  

zapewnić e bezpieczeństwo. 

    5.Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z 

potrzebami). 

   6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien 

określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za 

pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite 

zasady dla całej szkoły. 

 

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej oraz zdalnej: 

 

  1.  Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

    2.Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w 

okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy  z poszczególnych 

przedmiotów. 

   3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które 

zadanie będzie podlegało ocenie. 

 4.   Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, 

quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub 



w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w 

domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu 

kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego 

komunikowaniu. 

   5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, na ustalonej platformie edukacyjnej i przez e-

dziennik lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej   oraz 

przesłanego drogą elektroniczną na e.dziennik. 

    6.Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub 

miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych 

prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym 

do tego celu folderze. 

    7.Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. 

Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem. 

  8.  Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy 

oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

  9.  Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za 

który uczeń otrzyma ocenę. 

    10.Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być 

umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz 

przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli 

korzystać z komputera. 

    11.Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez 

nauczyciela. 

   12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco 

przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły. 

   13.Należy  ustalić sposób potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia 

prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

zajęciach.  

 

 


