
Procedury organizacji zajęć w szkole dla klas I-III dla Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu.

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 
lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa.

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(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.

6. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia wszystkie 
informacje będą przekazywane z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – 
Vulcan, Teams, telefon.

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń
będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o 
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu).

8. Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole
ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

10. Ustalono indywidualny harmonogram oraz przydział sal i węzłów sanitarnych dla 
poszczególnych klas:



Klasa Sala Wejście Szatnia Węzeł sanitarny obiad

 1. klasa 1 6 3 Szatnie na parterze Na parterze 11.30

 2. Klasa 2 20 2 Szatnie sportowe na 1 piętrze: Na poddaszu 12.30

 3. Klasa 3 35 2 Klasa nr 34 Na poddaszu 12.10

11. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

12. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 
Nauczyciele pozostałych przedmiotów przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa.

13. 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.

14. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. 
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować zostały usunięte.

15. 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 powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

16. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 
innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz 
podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach. 

17. Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) ma miejsce co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły – jednocześnie na terenie boiska przebywa tylko jedna klasa.

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

20. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się 
organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 
dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 



22. Zasad korzystania z szatni zostały zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości dla jak 
najmniejszej ilości dzieci. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie 
rąk wodą z mydłem. Świetlice jest regularnie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w 
trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci 
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do 
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

25. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po jej zakończeniu pracy 
stacjonarnej. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem 
ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - 
mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece szkolnej w rękawiczkach i maseczce.

 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy 
(rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

 3. Użytkownicy nie przekraczają drzwi biblioteki , bibliotekarz odbiera zamówienie 
z pudła i zanosi ją do klasy wypożyczającego. 

 4. W czasie nauki online bibliotekarz zbiera zamówienia na teams: grupy Biblioteka 
4, 6 ,7, 8. Podpisane imieniem i nazwiskiem książki są odkładane na ławce obok 
szatni ( trzecie wejście do szkoły). Można je odbierać od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8 do 15.30 .Klasy I-III składają zamówienie u swojego 
wychowawcy.

 5. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

 6. Powierzchnie wspólne są regularnie czyszczone.

 7. Ogranicza się całkowicie użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz 
katalogów kartkowych .

 8. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, 
którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia 
biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2 u pracownika mającego kontakt ze zbiorami, obowiązkowe jest 
zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi
pracownik miał kontakt.

 2. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela 
bibliotekarza w bibliotece szkolnej:



 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotece:

 1. na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest 
aktywny do 72 godzin (trzy doby);

 2. tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

 3. Całkowicie ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru.

 4. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat, na 
którym leżały książki.

 5. Przyjęte książki zostają odłożone do pudła znajdującego się na ławce z napisem 
„kwarantanna”. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z 
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie 
włącza się do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami 
należy stosować rękawiczki.

 6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu 
do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 
właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

 7. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 
zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać 
dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach 
zamkniętych.

 8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie 
przenosi się samodzielnie.

 9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, 
mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest 
wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę 
można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana 
przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum 
kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

27. Wyłączono źródełka i fontanny wody pitnej.

28. Dyrektor szkoły w miarę potrzeby wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące 
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

 1. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

 2. w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowiązek osłony ust i nosa.



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są 
do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i 
nosa. 

3. Przestrzega się regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz pilnuje się, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Monitoruje się  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników.

5. 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.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji.

7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję 
lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe, należy wyrzucać do pojemników 
znajdujących się na korytarzach i w klasach.

9. Sale lekcyjne wietrzy się, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 
lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

10. Podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczeń szkoły zobowiązany jest do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów 
należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

Gastronomia

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Obowiązkowe jest zachowanie odpowiedniej 
odległości stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się 



środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej.

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 
Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 
Odległość między stanowiskami wynosić co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym 
wydawaniu posiłków przeprowadzane jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie. 

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i 
wyparza.

5. Usunięto dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 
jadalnej i wydaje się je bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi. 
Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 
w warunkach domowych lub w izolacji.

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, będą stosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 
objawów infekcji dróg oddechowych.

5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą 
wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o 
nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 
112.



6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 
w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 
(uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

8. Bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w
zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9. Ustala się miejsce, w którym przebywać będzie osoba z niepokojącymi  objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadza się dodatkowe sprzątanie 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także dezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus

