
 Zasady funkcjonowania w Katolickiej    

Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni   

pod względem bezpieczeństwa                                                             

w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemii  

  

Podstawa prawna:   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późń. zm.    

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach   

 Wytyczne MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2021r.  

 Statut Szkoły  

  

WSTĘP 

  

Ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w roku 

szkolnym 2021/22 dyrektor szkoły może ograniczyć w całości lub w części funkcjonowanie 

szkoły. Mogą zostać zawieszone wszystkie lub poszczególne zajęcia edukacyjne, jeśli pojawi 

się zagrożenie zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Dyrektor 

będzie mógł ograniczyć funkcjonowanie szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły. Jeśli 

w szkole zostaną zawieszone zajęcia edukacyjne, to te zajęcia będą realizowane z uczniami, 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

Poniżej przedstawione są zasady funkcjonowania w Katolickiej Szkole Podstawowej im. 

Świętej Rodziny, które obowiązują od dnia 1 września 2021 r. dotyczące bazy, organizacji 

pracy, przyprowadzania ucznia do szkoły/odprowadzana ze szkoły, rodziców/opiekunów,  



przychodzenia innych osób z zewnątrz do szkoły, postępowania w przypadku podejrzenia 

zachorowania ucznia lub pracownika szkoły.    

I  

1. Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone: numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 

i służb medycznych. 

 

II 

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO FUNKCJONOWANIA W OKRESIE 

EPIDEMICZNYM  

1. Szkoła wyposażona jest w stację i płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, 3 nowoczesne 

bezdotykowe termometry z funkcją natychmiastowego pomiaru.  

2. Wydzielona została strefa dla rodziców/opiekunów i innych dorosłych przebywających na 

terenie szkoły.  

3. Pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdują się w każdej toalecie, w szatniach i salach 

lekcyjnych.  

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  

5. Automatyczne dozowniki dezynfekcyjne znajdują się przy głównym i bocznym wejściu do 

szkoły.  

6. Z sal i pomieszczeń, w których przebywają uczniowie usunięte zostały przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie zdezynfekować.  

7. Odpady w postaci środków zapobiegawczych (maseczki, rękawiczki) wytworzone prze 

osoby zdrowe są wyrzucane do pojemników/worków na odpady zmieszane.  

III  

ZASADY PRZYPROWADZANIA/ ODBIERANIA DZIECI DO SZKOŁY ORAZ 

KOMUNIKOWANIA SIĘ Z NAUCZYCIELAMI  

1. 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.                                                  



2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Szkoła funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00  

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcji rąk. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,   

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,   

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,    

d) rodzice/opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie 

jednocześnie, czekają na zewnątrz przed wejściem, zachowując wszelkie środki 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz 

bezpieczna odległość 2m.),   

e) po wprowadzeniu dziecka rodzic/opiekun opuszcza budynek szkoły.  

6. Z przestrzeni wspólnej dziecko samodzielnie przechodzi do szatni.   

7. Uczniów 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. Przed wejściem do sali dziecko myje ręce wodą z mydłem.  

8. Rodzic/opiekun odbiera dziecko z przestrzeni wspólnej od pracownika szkoły, który 

przyprowadzi je ze świetlicy.   

9. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum 

(zakaz gromadzenia się w grupach, przebywania na terenie szkoły bez uzasadnionej 

konieczności), z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach.  

 

 



IV  

  

ZASADY POBYTU W SZKOLE, W CZASIE OBOWIĄZYWANA 

ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY PLACÓWKI  

  

1. Z dniem 1 września  w szkole rozpoczynają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.  

2. Uczniom klas 6-8 udostępnione zostanie boczne wejście do szkoły.  

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odbywały się w salach lekcyjnych.  

4. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą.   

6. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, gier.   

7. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.   

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

w czasie zajęć.  

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa 

spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają 

przerwy na podwórku szkolnym.   

10. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy w swoich salach lub na podwórku szkolnym, pod 

nadzorem nauczyciela.  

11. W związku z brakiem możliwości zachowania odpowiedniego dystansu, uczniowie klas 

5 - 8 podczas przerw zasłaniają usta i nos.  

12. Przy sprzyjającej pogodzie, w czasie przerw i lekcji, uczniowie korzystają z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

13. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie będzie takiej możliwości zostanie zabezpieczony 

i nie będzie używany.  

14. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące 

organizacji zajęć lekcyjnych.  



15. Korzystanie przez uczniów z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określają oddzielne 

zasady.  

16. Szkoła organizuje wyjścia edukacyjne i inne /kino, teatr, muzeum, itp/ oraz wycieczki 

z noclegiem poza teren szkoły pod warunkiem, że ich prowadzenie będzie dostosowane do 

aktualnej sytuacji epidemicznej, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Kwestia organizacji wycieczek będzie 

rozpatrywana indywidualnie z każdym wychowawcą.   

17. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.   

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk 

rozmieszczone są w świetlicy, w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Świetlice są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.   

19. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku .  

20. W bibliotece szkolnej może jednocześnie przebywać 2 uczniów z zachowaniem dystansu 

1,5 metra między osobami.  

21. Uczniów obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem po każdej zabawie, po przyjściu 

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

22. Rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje bieżące przypominanie dzieciom 

podstawowych zasad higieny, tj.: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie 

ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.   

V  

  

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW  

  

1. Monitorowanie przez nauczycieli obecności dzieci poprzez sprawdzanie każdego dnia listy 

obecności.  W  tej samej sali, w miarę możliwości, mogą przebywać te same dzieci wraz 

z opiekunami. Każdorazowa nieobecność dziecka w szkole zostaje odnotowana 



w dzienniku elektronicznym i usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna na zasadach 

obowiązujących w szkole.   

2. Bezwzględne utrzymywanie czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym parapetów, blatów w salach 

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle 

przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.  

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  

4. Usunięto z sal  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli 

do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, są 

systematycznie dezynfekowane. Pomieszczenia wietrzone są przed przyjściem dzieci oraz  

w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce (przynajmniej jeden raz na 

godzinę).  

5. Szczególnym  nadzorem w zakresie dezynfekcji objęte jest pomieszczenie przeznaczone do 

izolowania uczniów i osób, które uskarżają się na złe samopoczucie oraz biblioteka szkolna.  

6. W razie potrzeby zastosowane będą środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki 

ochronne.   

7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w miarę możliwości, zachowują dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

9. Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

 

VI  

ŻYWIENIE  

1. Korzystając z dystrybutora wody, uczniowie używają jednorazowych kubeczków lub 

własnych bidonów.  



2. Przy organizacji żywienia w szkole wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące  zabezpieczenia pracowników. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 

wysokiej higieny opakowań produktów, naczyń oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

3. Korzystanie z posiłków przez dzieci odbywa się  w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

4. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Należy 

zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

5. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną.   

  

VII  

OBOWIĄZKI  RODZICÓW  

  

1. Rodzic/opiekun deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa stosowne 

oświadczenia.  

2. Do szkoły dziecko przyprowadza/odbiera 1 osoba (zdrowa, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych).  

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do szkoły dzieci z jakimikolwiek 

objawami choroby zakaźnej (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura).  

4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu ze szkoły.  

5. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kaszleć, kichać lub skarżyć się na ból, to 

zostanie odizolowane i rodzic powinien je jak najszybciej odebrać.   

6. W kalendarzu szkoły zaplanowano terminy konsultacji z nauczycielami oraz spotkań 

z wychowawcami klas. Pozostałe formy kontaktu po wcześniejszym ustaleniu terminu 

z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.   

 

 

 

VIII  

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

1. W szkole wyznacza się, przygotowuje i obejmuje szczególnym nadzorem w zakresie 

dezynfekcji  pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący – pokój nr  

8, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 

chorobowych.  



2. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole zaobserwowano duszności, kaszel lub 

podwyższoną temperaturę, zostaje bezzwłocznie odizolowane od innych osób do 

odrębnego pomieszczenia.  

3. Wyznaczony pracownik zabezpiecza się w środki ochrony osobistej i pozostaje z dzieckiem 

do czasu przyjazdu rodziców, utrzymując min. 1,5 m odległości.  

4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a także bezzwłocznie telefonuje do 

rodziców/opiekunów dziecka.  

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 niezwłocznie odsuwa się go od pracy. 

Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wszyscy 

bezwzględnie stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym.  

9. Na drzwiach wejściowych do szkoły  umieszczone zostały potrzebne numerów telefonów, 

w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

  

IX  

DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI  

1. Wyjaśnianie uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały 

wprowadzone i odnotowanie tych czynności w dokumentacji szkolnej.  



2. Wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia, a w miarę możliwości prowadzenie zajęć 

przy otwartych oknach.  

3. Zachęcanie uczniów, przy sprzyjającej pogodzie, do opuszczania budynku szkoły podczas 

przerw.  

4. Zwracanie uwagi na regularne i częste mycie rąk, szczególnie przed posiłkami, po 

skorzystaniu z toalety, po powrocie z podwórka.  

5. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

6. Zgłaszanie dyrektorowi szkoły o wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia pracowników, 

uczniów, rodziców/opiekunów, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.  

  

  

  

  

  

                                                                 s. Aneta Anna Szot                                                    

                                                                                                   dyrektor szkoły  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


