
                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora 

                                                           nr 2/2020/2021 z dnia 28 sierpnia 2020r. 

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi w czasie pandemii 

 

§1 

Zasady ogólne 

1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny 

umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.  

2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie 

szkoły, w szczególności w czasie przerw. 

3. Na terenie szkoły, w czasie lekcji nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to jednak robić 

dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.  

4. W przypadku niemożności zachowania dystansu w czasie przerw śródlekcyjnych w miejscach 

wspólnie użytkowanych (korytarze, toalety) należy stosować maseczki.  

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, 

którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

6. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas 

kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

7. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie 

szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów szkole, podczas 

zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad. 

8. Wychowawca każdego oddziału zapewni, aby lista jego wychowanków, wraz z określonymi 

sposobami szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia, była dostępna dla każdego nauczyciela 

uczącego w danej klasie, z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekuna 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.  



10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym 

kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować 

ucznia w izolatorium. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 10 określone są w Procedurze postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, obowiązującej 

w szkole. 

12. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych 

sugerujących zakażenie koronawirusem. 

13. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu  

z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od 

innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej 

pracy. 

14. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

15. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję 

pracodawcy. 

16. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki 

sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.  

17. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny. 

18. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem –  każdorazowo ustali, czy 

pracownik może pracować zdalnie. 

19. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub 

założyć rękawiczki jednorazowe. 

20. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

21. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Do rejestru nie wpisują się 

pracownicy szkoły i uczniowie oraz rodzice/ opiekunowie odbierający dzieci. 

22. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby 

wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy. 

23. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do 

sekretariatu lub księgowości szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora 

szkoły. 



24. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i przebywać jedynie w wyznaczonym obszarze w pobliżu recepcji. 

25. Wychowawca ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na pomiar temperatury 

ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

26. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie 

w miejscach wspólnych. 

27. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach 

szkolnych i na terenie szkoły. 

28. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia,  

w miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami. 

29. W miarę możliwości zapewnia się różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas 

do szkoły. 

30. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych 

samych pomieszczeniach, co pozwoli na unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia. 

31. W łazienkach i miejscach dezynfekcji rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia  

i dezynfekowania. 

§2 

Zasady przychodzenia i wychodzenia ucznia ze szkoły 

Przychodzenie ucznia do szkoły 

1. Uczniowie szkoły przychodzą do szkoły wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak 

katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden  

z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 

metra. 

4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki 

jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic  

z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic  

jest zobowiązany do założenia maseczki zakrywającej usta i nos, a przed wejściem na teren 

szkoły zdezynfekować ręce. 



5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

6. Uczniowie wchodzą i wychodzą z szatni schodami po swojej prawej stronie, zgodnie  

z oznaczeniami, zachowując odpowiedni dystans. 

7. Zapewnia się bezpieczne wejścia do szkoły wg. następującego porządku: 

 dzieci klas I – III – wchodzą i wychodzą wejściem głównym; 

 uczniowie klas IV – V – wejściem głównym; 

 uczniowie klas VI – VIII – wejściem bocznym. 

8. Godziny wejścia na teren szkoły będzie regulował odrębny plan podany przez wychowawców  

i umieszczony w dzienniku elektronicznym. 

9. Podczas korzystania z szatni należy zachować zalecany dystans pomiędzy uczniami.  

W przypadku niemożności zachowania dystansu należy stosować maseczki.  

10. Uczniowie samodzielnie korzystają z szatni. Wyjątkowo rodzicom uczniów klas pierwszych 

umożliwia się zejście do szatni i pomoc dzieciom przez okres pierwszych dwóch tygodni 

września. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki 

zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

11. Rodzic przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę 

na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

Wychodzenie ucznia ze szkoły.  

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos  

i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez 

pracownika placówki w wyznaczonym  miejscu, zachowując dystans społeczny i ograniczając do 

minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez 

kontakt mailowy, dziennik elektroniczny lub telefoniczny z nauczycielem. 

4. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyznaczonego wyjścia 

(głównego lub bocznego) w celu opuszczenia szkoły.  

 

 

 

 

 



§3 

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych 

1. Uczeń wchodząc do Sali lekcyjnej jest zobowiązany zdezynfekować ręce. 

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

3. 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 nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.  

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

5. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

6. Podczas pobytu w szkole zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i przebywanie 

na świeżym powietrzu w obrębie terenu szkoły, głównie w czasie przerw. 

7. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej przestrzeni. 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. Przedmioty i sprzęty 

znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

9. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu 

zajęć. 

10. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy zrezygnować 

ze śpiewu chóralnego. 

11. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się  

w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni. 

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę. 

13. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  



14. Izolatorium stanowi gabinet pomocy przedmedycznej na I piętrze budynku szkoły. 

§4 

Zasady bezpieczeństwa podczas przerw 

1. W klasach I – III przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej, niż co 45 

minut. Wychowawców klas I - III zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw 

śródlekcyjnych i zajęć na boisku szkolnym.  

2. Przebywanie uczniów klas IV - VIII na korytarzu w czasie przerw śródlekcyjnych będzie regulował 

odrębny plan, celem zachowania dystansu. 

3. W przypadku niemożności zachowania dystansu w czasie przerw śródlekcyjnych w miejscach 

wspólnie użytkowanych (korytarze, toalety) należy stosować maseczki/przyłubice.  

4. Zaleca się spędzanie przerw śródlekcyjnych na powietrzu na terenie boiska   szkoły. 

§5 

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych 

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

dydaktycznych.  

2. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenia zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na 

terenie szkolnym, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

3. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami 

przebywającymi w świetlicy. 

4. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się 

przyborami między sobą.  

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.  

6. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna.  



8. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

9. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.  

10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatorium stanowi gabinet pomocy przedmedycznej na I piętrze budynku 

szkoły) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć 

świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz 

zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi zasadami rodzice 

potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

12. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do 

nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub 

dezynfekować. 

13. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy szkolnej sprawuje wicedyrektor. 

§ 6 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej 

1. W bibliotece (oprócz nauczyciela bibliotekarza) może przebywać 5 osób jednocześnie.   

2. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości 

pomiędzy sobą. 

3. Uczniom i pracownikom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru  

w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych. 

4. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu. 

5. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny  

(48 godzin). Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania 

dopiero po okresie kwarantanny.  

6. W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania  

z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla 



książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady 

bezpieczeństwa. 

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu 

wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 11 września 2020 r. 

9. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej  

w okresie epidemii. 

10. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania  

z biblioteki w okresie epidemii  i harmonogram godzin pracy biblioteki.  

11. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje wicedyrektor. 

§ 7 

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej 

1. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – 

zapewnia się środki ochrony osobistej.  

2. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

3. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami. 

4. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

5. Uczniowie i nauczyciele korzystający ze stołówki są zobowiązani do umycia i dezynfekcji rąk 

przed wejściem na jadalnię. 

6. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik dezynfekuje 

stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

7. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków i spożywanie ich przy stolikach 

z rówieśnikami z danej klasy. Szczegółowy plan wydawania posiłków zostanie sporządzony po 

ustaleniu listy uczniów korzystających ze stołówki.  

8. Uczeń oczekujący na wydanie obiadu jest zobowiązany do zachowania dystansu min.1,5 metra. 

9. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub są wyparzane.  

§ 8 

Zasady funkcjonowania gabinetu profilaktycznego 

1. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania  

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania 



określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia  

i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania 

z gabinetu pielęgniarki/stomatologicznego. 

3. Za zapewnienie opracowania zasad korzystania z gabinetu pielęgniarki/stomatologicznego 

odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy. 

§ 8 

Zasady współpracy z rodzicami 

1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do szkoły razem z dzieckiem.  

2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym dziecko do i ze szkoły był jeden  

z rodziców. 

3. W razie konieczności, rodzic odprowadzający dziecko może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, 

tj. przedsionka szkoły, korytarza na parterze w części pomiędzy recepcją a wyjściem głównym,  

z zachowaniem następujących zasad: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

 utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

 utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

4. Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni. Wyjątkowo rodzicom uczniów klas 

pierwszych umożliwia się zejście do szatni i pomoc dzieciom przez okres pierwszych dwóch 

tygodni września.  

5. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej,  

w miarę możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. 

6. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za 

pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności  

z wychowawcą, pedagogiem i w razie potrzeby z dyrektorem. 

7. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub 

dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za 

pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. 

8. W okresie epidemii zebrania  i konsultacje z rodzicami mogą mieć charakter zdalny, za wyjątkiem 

zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. 



9. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia – za 

pośrednictwem telefonu, maila lub z wykorzystaniem innych technik komunikacji na odległość.  

10. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, rodzice przekażą 

wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym sposobie komunikacji zdalnej. 

Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów z nr kontaktowymi do rodziców/opiekunów  

i zapewni by była ona dostępna dla każdego nauczyciela uczącego w danej klasie,  

z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kopię listy 

wychowawca przekaże wicedyrektorowi szkoły. 

11. Rodzice mogą przebywać w wyznaczonych strefach, tj. przedsionek szkoły, korytarz na parterze 

w części pomiędzy recepcją a wyjściem głównym, sekretariat szkoły. 

12. W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażenia 

koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa pogotowie 

ratunkowe do dziecka. 

13. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym, gdy 

otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka w kierunku koronawirusa. 

14. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze wzglądu 

na stosowane procedury. 

§ 9 

Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń 

1. Przy wejściu głównym udostępnione są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno -

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone we 

właściwe płyny dezynfekcyjne do rąk oraz umieszczona jest informacja o sposobie  

i obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wyznaczona osoba z personelu sprawdza czy wszystkie osoby wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz 

monitoruje czy nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 

5. Nauczyciele dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

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

6. Codzienne prac porządkowe podlegają procesowi monitorowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  



i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników - za czynności monitorowania odpowiada kierownik gospodarczy. 

7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń 

sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, 

potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. Proces dezynfekcji, przeprowadza się ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji – czas określony jest przez producenta lub wykonawcę dezynfekcji. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Maseczki powinny być używane  

w kontaktach z rodzicami, osobami z zewnątrz oraz uczniami. 

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

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

12. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

13. Pracownikom obsługi zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – 

mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby; 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – 2 razy dziennie 

oraz w razie potrzeby; 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł 

przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby;  

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz  

w razie potrzeby; 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub 

boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na 

korzystanie z ww. 

14. 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; 

 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku 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. 

15. Szczegółowe procedury dezynfekcji sal lekcyjnych, toalet, boiska szkolnego na czas pandemii 

stanowią odrębny dokument. 

§ 10 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 u ucznia 

1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub 

pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie 

informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci na odległość co 

najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, 

wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji (izolatorium). 

3. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, 

wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – 

do czasu przybycia rodziców. 

4. W sytuacji opisanej w pkt 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur 

postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane 

powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

6. Zadania określone w pkt 5, wykonuje pracownik wskazany przez kierownika gospodarczego, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

7. Kierownik gospodarczy, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie,  

w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane  

o zakażenie. 

8. W stosunku do uczniów i pracowników, o których mowa w pkt 7, dyrektor podejmuje działania 

zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 



9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem 

podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu 

uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały 

kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania  

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

11. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem 

oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu 

podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 11 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19 u ucznia 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie 

jak:  

 duszność; 

 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C); 

 objawy przeziębieniowe; 

 gorączka; 

 kaszel; 

 duszności i kłopoty z oddychaniem; 

 bóle mięśni i ogólne zmęczenie 

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni 

na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

3. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 2, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – 

telefonicznie. 

4. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji 

sanitarno-epidemiologicznej. 



5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy  

i skierowany do przygotowanego wcześniej izolatorium, wyposażonego w maseczki, rękawiczki  

i środki do dezynfekcji. 

6. W sytuacji opisanej w pkt 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur 

postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy 

nastąpi wstrzymanie przyjmowania kolejnych uczniów do szkoły. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane 

powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

9. Zadania określone w pkt 8, wykonuje pracownik wskazany przez kierownika gospodarczego, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

10. Kierownik gospodarczy ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub 

pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

11. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi  

w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

12. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi 

opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do 

dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

14. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami 

oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na 

sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, 

z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą. 

15. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 25, dyrektor ustala inną formę 

komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

§ 12 

Zasady postępowania z pomieszczeniami w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 u ucznia lub pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik SP 143 w Łodzi został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może 



podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności 

sanitarno-epidemiologicznych.  

 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

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

2. Procedura może być modyfikowana. 

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

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej  

w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 

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


