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PROCEDURY 

związane z ryzykiem zakażenia  SARS-CoV-2 

obowiązujące od 1 września 2020 r. do odwołania  

w Chrześcijaoskiej Szkole Podstawowej „ARKA” 

 

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad i dobrych praktyk higienicznych w czasie 

obowiązywania ograniczeo związanych z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, ich rodziców 

i pracowników Szkoły oraz wszelkich osób przebywających na terenie szkoły podczas jej funkcjonowania. 
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Chrześcijaoska Szkoła Podstawowa „Arka” począwszy od 1 września 2020 r. wznawia prowadzenie zajęd 

dydaktyczno-opiekuoczych i specjalistycznych na terenie szkoły z uwzględnieniem wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty  

we Wrocławiu. 

I. Organizacja pracy szkoły. 

1. Począwszy od 1 września 2020 r. dzieci z Oddziału Przedszkolnego (tzw. „zerówki”) oraz uczniowie klas I-VIII 
mogą brad udział w zajęciach dydaktycznych, opiekuoczych i specjalistycznych na terenie szkoły zgodnie  
z rozkładem zajęd. 

2. Szkoła będzie czynna w godzinach 7.00 – 17.00. 

3. Godziny funkcjonowania świetlica szkolnej: 

 w godzinach 7.30 – 8.00 wspólna świetlica dla wszystkich dzieci; 

 do godz. 16.00 po lekcjach w oddzielnych grupach dla zerówki, klas I, II i III oraz łączona grupa  
dla uczniów z klas IV-VI; 

  od 16.00 do godz. 17.00 – świetlica wspólna dla wszystkich dzieci. 
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4. Opracowany został harmonogram lekcji i przerw różny dla klas I-III i dla klas IV-VIII, tak by minimalizowad 
kontakt pomiędzy uczniami.  

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

6. W recepcji i sekretariacie obowiązuje bezwzględnie zakrywanie ust i nosa; przy czym  jednocześnie może 
przebywad tylko jedna osoba oprócz pracowników.  

7. Pracownicy szkoły powinni zwracad szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyd wszelkich starao, 
by chronid siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

8. Pracownicy szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas pracy. Takie zabezpieczenie jest 
osobistym wyborem pracownika. 

9. Części wspólne w szkole to wszelkie powierzchnie w budynku poza salami lekcyjnymi. 

10. Pracownicy szkoły oraz uczniowie przebywający w częściach wspólnych, w których nie można zachowad 
bezpiecznego dystansu, bezwzględnie muszą zakrywad usta i nos. 

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel – za zgodą rodziców - 
może zmierzyd mu gorączkę termometrem bezdotykowym. 

12. Sale, w których odbywają się zajęcia będą porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie,  
przy uwzględnieniu zaleceo producenta środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji.  

13. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły 
oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  
i dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja. 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci. 

1. Zostaje ograniczona możliwośd przebywania rodziców/opiekunów oraz osób trzecich na terenie szkoły.  

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

3. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzid dziecko do szkoły przed wyznaczonym 
czasem rozpoczęcia zajęd umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęd szatnia zostaje 
zamknięta i zdezynfekowana. 

4. Dzieci należy podprowadzid pod drzwi wejściowe szkoły i opuścid teren szkoły.  

5. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla dzieci ze wskazaniami, należy uzgodnid  
z wychowawcą inny sposób postępowania, zawsze jednak zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi; 
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziedmi min. 1,5 m; 
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; 
d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Za przestrzeganie zasad bezpieczeostwa w czasie przejmowania opieki nad dziedmi odpowiada nauczyciel 
dyżurujący. 

7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel 
dyżurujący może odmówid przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji. 

8. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzid obowiązek mierzenia dzieciom temperatury 
termometrem bezdotykowym. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców  
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.  
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9. Dziecko przechodzi z szatni do sali lekcyjnej schodami przy pokoju nauczycielskim. 

10. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegad na jej terenie ustalonych reguł 
przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosowad się  
do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności 
w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania 
dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeostwa upoważnionego 
do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice. 

11. Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka pozostającego w świetlicy przez telefon (71 787 97 50 lub  
500 017 505) lub domofon do recepcji i oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez pracownika placówki  
do drzwi wyjściowych szkoły lub do innego wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny  
i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.  

12. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ 
opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.  

13. Jeśli dzieci podczas zajęd świetlicowych przebywają na placu zabaw lub na boisku szkolnym, rodzic odbiera 
dziecko bezpośrednio z tego miejsca.  

14. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny byd wykonywane sprawnie 
i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno byd ograniczone do niezbędnego minimum. 

15. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu lub recepcji - może w nim przebywad tylko jedna osoba 
poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między 
sobą.  

16. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścid jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki  
nad dzieckiem. 

III. Podstawowe zasady organizacji udziału uczniów w zajęciach szkolnych 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
(podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, zanik węchu, zanik smaku, wysypka) 
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W przypadku objawów spowodowanych alergią, konieczne jest okazanie zaświadczenia od lekarza.  

3. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Ograniczone zostaje do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

5. Z sal lekcyjnych usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyd, uprad lub 
dezynfekowad. Przybory do dwiczeo wykorzystywane podczas zajęd będą systematycznie czyszczone lub 
dezynfekowane. 

6. Dzieci z jednej klasy uczestniczące w lekcjach na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust,  
bez względu na wiek.  

7. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na stoliku szkolnym 
ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

8. Uczeo nie powinien przynosid do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 
należy dopilnowad, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbad o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

9. Sale klasowe będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 
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10. W sali gimnastycznej może przebywad jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy 
oraz podłoga powinny zostad umyte lub zdezynfekowane.  

11. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachowad 
dystansu, będą ograniczane dwiczenia i gry kontaktowe. 

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane  
po każdym dniu zajęd, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

13. Na zajęciach wychowania fizycznego realizowanych na obiektach poza szkołą obowiązuje regulamin 
jednostki, w której te zajęcia się odbywają.  

14. Podczas przerw – uczniowie mogą przebywad w swoich salach, na korytarzu lub na świeżym powietrzu  
na terenie szkoły, w tym na boisku; przy czym uczniowie przebywający w częściach wspólnych, w których  
nie można zachowad bezpiecznego dystansu, bezwzględnie muszą zakrywad usta i nos. 

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dla poszczególnych grup. 

16. Dzieci przebywające w świetlicy łączonej przed rozpoczęciem lekcji w godzinach 7.30 - 8.00 zobowiązane  
są do zakrywania nosa i ust. 

17. Rodzice uczniów wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym 
przez pracownika szkoły, jeżeli zaistnieje taka koniecznośd, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 

IV. Biblioteka, pielęgniarka i zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły. 

1. Uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  
w bibliotekach, biblioteka szkolna będzie otwarta tylko dwa dni w tygodniu we wskazanych godzinach.  

2. W bibliotece może przebywad tylko jedna osoba i obowiązuje bezwzględnie zakrywanie ust i nosa.  

3. W bibliotece jest przygotowane oddzielne miejsce do składowania książek oddawanych przez uczniów. 

4. Przed wejściem do bibliotek i po jej opuszczeniu należy wymyd lub zdezynfekowad ręce. 

5. Organizatorzy zajęd pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkoły są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania zasad bezpieczeostwa obowiązujących w CHSP ARKA. 

6. Godziny i zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki ustalone zostały zgodnie z wymaganiami określonymi 
w przepisach prawa oraz aktualnymi wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

V. Posiłki i napoje w szkole 

1. Możliwe będzie zamawianie i spożywanie obiadów, które zapewnia firma cateringowa na dotychczasowych 
zasadach. 

2. Posiłki przygotowywane są i przywożone w sposób bezpieczny przez pracownika firmy cateringowej. 

3. Dostawca posiłków w czasie pandemii zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o żywieniu zbiorowym  
o zaostrzonym rygorze.  

4. Pojemniki i sztudce do posiłków są jednorazowe.   

5. Posiłki wydają wychowawcy. 

6. Dzieci spożywają posiłki w sali jadalnej przy stolikach, na wyznaczonych miejscach, według harmonogramu.  

7. Przed i po posiłku stoliki i krzesła są dezynfekowane. 

8. Korzystanie z pojemników z wodą pitną przez dzieci może odbywad się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.  

9. Każde dziecko ma swój pojemnik na wodę lub korzysta z jednorazowych kubków.   
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VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja przedmiotów i sprzętów. 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktowad w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do szkoły znajduje się punkt dezynfekcji rąk – osoby wchodzące mają obowiązek zdezynfekowad 
ręce (zgodnie z instrukcją) lub założyd rękawiczki ochronne, a także mają mied zakryte usta i nos oraz  
nie przekraczad obowiązujących stref przebywania. 

3. Nauczyciele mają obowiązek regularnie myd ręce wodą z mydłem oraz dopilnowad, aby robiły to dzieci, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety, a także 
profilaktycznie - co godzinę w trakcie zajęd szkolnych. 

4. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: klamek, włączników, szafek, 
stolików i krzesełek. 

5. Dezynfekcja toalet wykonywana jest min. raz na godzinę w godzinach pracy szkoły oraz w trakcie sprzątania 
po zakooczeniu pracy szkoły. 

6. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony przy użyciu detergentu lub dezynfekowany. 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia objawów zakażenia COVID-19 u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzid  
do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformowad dyrektora, a także skontaktowad się telefonicznie 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję dróg oddechowych,  
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu, smaku, wysypkę - uczeo ten zostaje 
odizolowany i przebywa w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 14) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając  
min. 2 m. odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły oraz zostają powiadomieni 
rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

5. Ze względu na koniecznośd zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice 
przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian 
zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

6. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 
dziecka, SANEPiD oraz organ prowadzący szkołę. 

7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach 
niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeo należy poddad gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowad powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). 

9. Należy ustalid liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 
 w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosowad się do wytycznych GIS odnoszących się 
do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1. Do pracy mogą przychodzid jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 
zakaźną. 
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2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik nie może przychodzid do pracy, musi pozostad 
w domu, powiadamiając wcześniej dyrektora szkoły, skontaktowad się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym i postępowad zgodnie z zaleconą procedurą.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg 
oddechowych powinien on skontaktowad się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  
aby uzyskad teleporadę medyczną.  

4. Dyrektor po otrzymaniu informacji o niepokojących objawach u pracownika, mogących świadczyd o zakażeniu 
COVID-19 odsuwa pracownika od pracy, wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadamia rodziców 
dzieci już obecnych, powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle  
do wydawanych instrukcji i poleceo. 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddad gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowad 
powierzchnie dotykowe oraz zastosowad się do indywidualnych zaleceo wydanych przez organy Paostwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

6. Jeśli objawy chorobowe pojawią się w trakcie zajęd szkolnych, pracownik zostanie natychmiast odsunięty  
od swoich obowiązków i wprowadzona zostaje odpowiednia procedura. 

IX. Decydując się na przyprowadzanie dziecka do szkoły, rodzic oświadcza, że: 

1. Ma pełną świadomośd, że nawet przy najwyższym reżimie sanitarnym, szkoła nie jest w stanie zapewnid 
dzieciom i dorosłym przebywającym na terenie placówki ochrony przed zachorowaniem na COVID-19 i inne 
choroby zakaźne.  

2. W przypadku zakażenia Jego dziecka COVID-19 weźmie na siebie odpowiedzialnośd, nie obarczając nią 
nauczycieli, pracowników, innych dzieci, ich rodziców i osób postronnych przebywających w szkole. 

3. Zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych powyżej zasad poprzez podpisanie 
dokumentu potwierdzającego zaznajomienie się z regulaminem. 

4. Akceptuje podejmowanie przez pracowników szkoły zawartych powyżej procedur. 

5. Zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceo przekazywanych przez pracowników szkoły, 
rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych  
i bezpieczeostwa dla wszystkich podopiecznych szkoły oraz dla osób przebywających na jej terenie. 

X. Postanowienia koocowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może byd modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomośd w dzienniku elektronicznym 

do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 


