
 

Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

 

Budynek szkoły w Ksieginicach Wielkich: klasy I-III 
 

Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi. Jeżeli dziecko choruje na alergię, z którą 

związany jest chroniczny katar lub uciążliwy kaszel, rodzic jest zobowiązany poinformować        

o tym wychowawcę klasy. 

 
 

 Po przyjściu/przyjeździe do szkoły – jeśli pozwala na to pogoda uczniowie przebywają na 

podwórku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

 Pod koniec przerwy nauczyciel kieruje uczniów do zdezynfekowania rąk – przy wejściu 

do szkoły dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi, dozując każdemu dziecku środek. 

 Przerwy uczniowie spędzają na podwórku szkolnym - jeśli pozwala na to pogoda- pod 

opieką nauczycieli dyżurujących. W razie niepogody klasy rotacyjnie – po jednym dniu – 

przebywają na korytarzach dolnym, górnym i sali gimnastycznej.  

 Do klas wchodzimy pojedynczo, zachowując dystans. 

 W każdej klasie znajduje się dodatkowo środek dezynfekujący – nauczyciel wykorzystuje 

go, dezynfekując ręce ucznia, który wrócił z toalety, przed rozpoczęciem zajęć                 

w pracowni komputerowej lub w innych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja. 

 W  toaletach przebywają uczniowie tylko korzystający z toalety. 

 W przypadku złego samopoczucia ucznia, nauczyciel mierzy dziecku temperaturę, kieruje 

go do izolatorium i natychmiast powiadamia rodziców i sanepid. 

 Nad uczeniem przebywającym  w izolatorium opiekę  sprawuje pracownik szkoły. 

 Czas oczekiwania na autobus szkolny uczniowie spędzają na dworze                                

w rozproszeniu. 

 Rodzice/opiekunowie/ przyprowadzający lub odbierający dziecko nie wchodzą                 

do budynku szkolnego. 

 W uzasadnionych przypadkach rodzic /opiekun/  wchodzi do szkoły zabezpieczony          

w maseczkę, po dezynfekcji rąk. 

 

 

 

 

 



Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

            Budynek szkoły w Prusach: kl. 4-8 

Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi. Jeżeli dziecko choruje na alergię, z którą 

związany jest chroniczny katar lub uciążliwy kaszel, rodzic jest zobowiązany poinformować 

o tym wychowawcę klasy. 

 

 Po wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

 W każdej klasie znajduje się dodatkowo środek dezynfekujący – nauczyciel wykorzystuje 

go  dezynfekując ręce ucznia, który wrócił z toalety, przed rozpoczęciem zajęć w 

pracowni komputerowej lub w innych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja. 

 Uczniowie, którzy mieli kontakt z osobą chorą lub z osobą objętą kwarantanną powinni   

poinformować o tym niezwłocznie rodziców lub nauczyciela. 

 Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

oraz częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, podwyższonej temperatury, złego 

samopoczucia, uczniowie natychmiast informują o tym nauczyciela. Uczeń w takiej 

sytuacji trafia do izolatorium, a o fakcie informujemy rodziców oraz sanepid. 

 Każdy uczeń powinien mieć chusteczki higieniczne i zasłaniać usta w trakcie kaszlu lub 

kichania. 

 Nie należy witać się przez podawanie dłoni. 

 Na zajęcia uczniowie przynoszą tylko niezbędne przybory szkolne, których nikomu nie 

pożyczają. Używają wyłącznie własnych podręczników.  

 Do klas uczniowie wchodza pojedynczo z zachowaniem dystansu. 

 Uczniowie zajmują stałe miejsca na wszystkich przedmiotach. Nie przemieszczają się po 

klasie bez zgody nauczyciela. 

 W pomieszczeniach szkolnych nie będą umieszczane na ścianach pomoce naukowe, 

plakaty ani  gazetki tematyczne. 

 Na lekcje wychowania  fizycznego uczniowie przychodzą do szatni równo z dzwonkiem 

(nie wcześniej). Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się w oparciu o 

wytyczne GIS, MEN iMZ. 

 W trakcie lekcji powinny być otwarte okna w klasie (w miarę możliwości). 

 Podczas każdej przerwy klasy muszą być gruntownie przewietrzone. 

 Na przerwach należy unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami i zachować dystans 

społeczny (minimum 1,5 m). 

 Każdy uczeń spożywa wyłącznie własne śniadanie i napoje. 

 Uczniowie z klas znajdujących się na dolnym korytarzu wychodzą na przerwę na dolny 

korytarz lub podwórko przed szkołą. 



 Uczniowie z klas znajdujących się na górnym korytarzu wychodzą na przerwę na górny 

korytarz lub podwórko wewnętrzne szkoły. 

 Uczniowie z klas znajdujących się na dolnym korytarzu korzystają z toalet przy sali 

gimnastycznej. 

 Uczniowie z klas znajdujących się na górnym korytarzu korzystają z toalet przy pracowni 

przyrodniczej (sala nr 5). 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  

w PRUSACH na czas trwania pandemii covid 19 

 

1. Obsługa czytelników 

1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania 

zbiorów bibliotecznych, opisanymi w niniejszych procedurach. 

2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych 

przez nauczycieli i pracowników przebywających w bibliotece, stykających się z 

czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi. 

3. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest 

zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa  

i ust. 

4. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania 

zbiorów bibliotecznych. 

5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Wskazane przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki. 

6. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do 

odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w czytelni. 

7. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie 

zbiorów za pośrednictwem e-dziennika. 

 2. Organizacja pracy 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w rękawiczkach. Może nakładać maseczkę 

i przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. W  pomieszczeniach biblioteki należy zachować bezpieczną odległość od użytkowników i 

współpracowników ( rekomendowane są 2 m, min. 1,5 m ).  

Należy dopilnować aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii dystansujących 

( oznakowanie na podłodze). 

3. Osoba wchodząca do biblioteki musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem do 

dezynfekcji znajdującym się na stoliku przy wejściu do biblioteki. 

4. Przed wejściem do biblioteki należy umieścić informację o maksymalnej liczbie 

odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej  

( w Prusach 3 osoby, w Księginicach Wlk. 1 osoba). 

5. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczeń ( co godzinę). 

6. Wszystkie powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. blaty, klamki, 

włączniki, oparcia krzeseł, należy regularnie czyścić lub dezynfekować. 



7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, tj. do 

wydania/przyjęcia książek. Czas przebywania użytkownika w bibliotece skraca się na 

okres niezbędny do skorzystania ze zbiorów. 

8. Czytelnicy powinni używać rękawiczek ochronnych podczas korzystania z wyznaczonego 

księgozbioru. 

9. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 

10. Nie ma możliwości korzystania z czytelni i komputerów do odwołania. 

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi  

1. Czytelnik korzystający z biblioteki jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy 

pracownikiem biblioteki i innymi osobami korzystającymi  

z biblioteki. 

2. Po przyjęciu książek od czytelnika blat, na którym leżały książki jest każdorazowo 

dezynfekowany. 

3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma  

i multimedia.  

4. Przyjęte książki odkładane są na okres minimum 3 dni na wydzielone miejsce, oznaczone 

datą zwrotu i odizolowane od innych egzemplarzy ( oznakowane pudło  

w pomieszczeniu biblioteki ). Odizolowane egzemplarze po upływie kwarantanny będą 

włączone do użytkowania. 

5. 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. 

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u 

osoby/użytkownika/pracownika  

zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie będzie wpuszczona do biblioteki.  

Zdarzenie należy zgłosić Dyrektorowi szkoły. Dalsze postępowanie będzie zgodne z 

procedurami postępowania obowiązującymi  na terenie szkoły i zatwierdzonymi przez 

Dyrektora szkoły. 

2. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania zbiorów,  

z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 



5. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki w trakcie 

epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze 

zbiorów biblioteki. 

2. Procedura obowiązuje z dniem ogłoszenia zarządzenia Dyrektora. 

Procedury funkcjonowania świetlicy w czasie epidemii: 

 Do świetlicy przychodzą tylko osoby zapisane w dzienniku zajęć. 

 Witamy się łokciem albo wcale. 

 Nie przynosimy na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów. 

 Po przyjeździe do szkoły i wejściu do sali świetlicowej dezynfekujemy ręce. 

 Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy                                   

w sposób       umożliwiający łatwy dostęp. 

 Nie pożyczamy sobie przyborów szkolnych – każdy musi mieć swoje i nie 

korzystamy z materiałów piśmienniczych należących do świetlicy. 

 W trakcie zajęć otwieramy okna, w miarę możliwości jak najczęściej 

 W trakcie zajęć nie przemieszczamy się po sali bez zgody nauczyciela. 

 Myjemy ręce wodą z mydłem, po każdym powrocie ze świeżego powietrza i po 

korzystaniu z toalety. 

 Po skorzystaniu z gier odkładamy je na kwarantannę, w wyznaczone miejsce. 

 Na świetlicy możemy jeść  i pić , ale tylko własne jedzenie i w wyznaczonym 

miejscu. 

 Stosujemy ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 W miarę możliwości drzwi otwieramy łokciem. 

 Unikamy kontaktu fizycznego z innymi osobami i zachowujemy dystans społeczny 

(minimum 1,5 m). 

 Nie robimy gazetek ściennych. 

 W czasie korzystania z laptopów lub komputerów używamy jednorazowych    

rękawiczek lub folii ochronnej. 

 

Jeśli dziecko będzie stwarzać zagrożenie dla siebie i innych, nie 
będzie mogło korzystać ze świetlicy szkolnej w okresie zagrożenia 
epidemicznego w związku  z COVID 19 
 

UWAGA! 

Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym powinni być zaopatrzeni                   

w maseczki, które zakładają przed wejściem do środka transportu. Obowiązują takie same 

zasady jak w komunikacji publicznej. Zachowujemy dystans (1,5 m). 

 


