
PROCEDURA NA WYPADEK ZAGROŻENIA COVID-19 W ZAKRESIE ZASAD  

I TRYBU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ 

CHOROBY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39  W GDYNI 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 

2020 r. poz. 780) 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna  

z dnia 15.05.2020r.  

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15.05.2020r.  

Wytyczne GIS,MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole z dnia 

15.05.2020r.  

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem ni 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie 

pierwszeństwa w korzystaniu z opieki w czasie trwania epidemii koronawirusa. Ustawa z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 

oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 



I. 

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA                                                            

W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO  

1. Rodzic przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe i składa stosowne oświadczenie 

(Załącznik  nr 1) 

2. Opiekunowie, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka,  stoją przed 

wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie. 

3. W przedsionku szkoły może  przebywać jedynie jeden uczeń. 

4. Pracownik szkoły mierzy dziecku  temperaturę i zapisuje czas wejścia.  

5. Temperatura mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez 

dziecko. 

6. W razie  temperatury podwyższonej (37,5) lub widocznych objawów chorobowych, 

dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły. 

7. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko z przedsionka szkoły i prowadzi do sali pod 

opiekę nauczyciela.  

8. Odebrać dziecko mogą tylko i wyłącznie rodzice/ osoba upoważniona do odbioru 

dziecka. 

9. Rodzic/osoba upoważniona do odbioru dziecka oczekuje stojąc przed wejściem 

głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od innych. 

10. Pracownik szkoły pomaga  dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i zapisuje czas 

wyjścia.  

11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są  

do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe  

i nie ma przeciwwskazań,  aby uczęszczało do szkoły. 

 

 

 

 

 



II. 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

OD 25.05.2020 DO ODWOŁANIA 

 

1. Od dnia 25 maja 2020 świetlica w Szkole Podstawowej nr 39 pracuje w godzinach 

7:00-17:00. 

2. Dzieci należy przyprowadzać w godzinach 7:00 - 9:15 a odbierać w godzinach  

13:30 – 17:00. 

3. Zgłoszeni uczniowie klas 0-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na  

1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

7. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory: wyposażone piórniki, nożyczki, 

klej, itp., które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Uczniowie nie mogą przynosić własnych zabawek do szkoły - maskotek, lalek, itp.  

i innych  przedmiotów. 

9. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne obuwie zmienne. 

10. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne wyżywienie i napoje na czas pobytu  

w placówce. 

11. Podczas zajęć opiekuńczych będą ograniczane aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami. 

12. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

13. Do szkoły może przyjść jedynie dziecko / uczeń zgłoszony wcześniej. 

14. Zgłoszenie ucznia polega na uzupełnieniu stosownego dokumentu dostępnego  

u wychowawcy klasy. 

15. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 



III. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJI   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 39 W GDYNI  

 

 

 1. Od 25.05.2020r. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania 

z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły (w szczególności z tych przedmiotów,  

z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty).  

 2. Od 1.06.2020r. uczniowie klas IV – VII będą mieli możliwość korzystania 

z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły. 

 

Organizacja konsultacji 

1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 

12 osób.  

2. Konsultacje prowadzić będą nauczyciele uczący danego przedmiotu w szkole.  

3. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonej i stałej sali.  

4. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć.  

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno 

dziecko i każdego opiekuna.  

6. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. W sali, w której będą odbywać się konsultacje nie może być przedmiotów czy sprzętów, 

których nie można skutecznie zdezynfekować. 

8. Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów.  



10. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący co 

najmniej 2 metry. 

11. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z konsultacji mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich 

rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry. 

13.W przedsionku szkoły może  przebywać jedynie jeden uczeń. 

14.Temperatura mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez ucznia. 

15. W razie  temperatury podwyższonej (37,5) lub widocznych objawów chorobowych, uczeń 

nie zostaje przyjęty do szkoły. 

16. W konsultacjach mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi. 

17. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każdy uczeń zostanie poddane pomiarowi 

temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej.(Załącznik 1) 

18. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy  go odizolować w 

wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,  

niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W GDYNI  

 

 Postanowienia ogólne Od 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość (za zgodą 

rodziców), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju przy uwzględnieniu 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych  

1. Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą.  

2. Zajęcia prowadzi specjalista pracujący z dzieckiem przed zawieszeniem zajęć w szkole.  

3. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali. 

4. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć.  

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno 

dziecko i każdego opiekuna.  

6. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. W sali, w której będzie odbywać się zajęcia rewalidacyjne  nie może być przedmiotów czy 

sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować. 

8. Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.  



10. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący  

co najmniej 2 metry. 

11. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci na/z zajęć rewalidacyjnych 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci  

i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry. 

13.W przedsionku szkoły może  przebywać jedynie jeden uczeń. 

14.Temperatura mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez ucznia. 

15. W razie  temperatury podwyższonej (37,5) lub widocznych objawów chorobowych, uczeń 

nie zostaje przyjęty do szkoły. 

16. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi. 

17. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każdy uczeń zostanie poddane pomiarowi 

temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej.(Załącznik 1) 

18. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy  go odizolować  

w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,  

niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

V. 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO TERENU SZKOŁY   

 W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 

1. Dzieci wychodzą na dwór, na terenie szkoły pod opieką nauczyciela. 

2. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup. 

3. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych. 

4. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.  



5. Na dworze należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu 

 i dzieci od siebie. 

6. Po powrocie dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun 

myje i dezynfekuje ręce. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki.                      

 

VI. 

                                                                                                                                                  

ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE  

1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby 

te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki). 

2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy (teatrzyki, 

festyny) prowadzone przez osoby z zewnątrz.  

3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren 

placówki. Dostawy powinny odbywać się przy drzwiach przeznaczonych  

do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki. 

4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia 

przesyłki pracownik szkoły zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją 

osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 

24 godzinnej kwarantannie. 

5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, 

mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk                                                   

lub w rękawiczkach. 

 

 

 

 

 



VII. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia 

COVID-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka  należy 

odizolować pracownika/dziecko w wyznaczonym pomieszczeniu szkoły. 

2.  Szkoła zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                    

3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną                                             

i postępuje zgodnie ze wskazaniami. 

4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie  

od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


