
Procedura dla pracowników i rodziców 

Szkół Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie 

dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i konsultacji na podstawie wytycznych i rekomendacji GIS, MZ, 

MEN dla szkół podstawowych 

 

Postanowienia ogólne:  

1. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i 

młodzieży zajęć opiekuńczo-wychowawczych  oraz konsultacji 

w szkołach i placówkach, których działalność została czasowo 

ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.   

2. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym jednostkę systemu oświaty i jej dyrektorem.  

3. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich 

będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. 

4.  Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości 

placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji. 

5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra 

pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo 

mają objawy choroby zakaźnej.  

 

6. Pracownik szkoły  przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy  

powinien zapoznać się z obowiązującymi w szkole procedurami, 

zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń 

występujących podczas wykonywania swoich czynności 

zawodowych. Obowiązuje pisemne potwierdzenie przez 

pracownika Szkoły  zapoznanie się z w/w procedurami. 

 

7. Przy wejściu do placówki obowiązkowa jest dezynfekcja rąk 

oraz mierzenie temperatury (za zgodą pracownika). W 

przypadku dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody rodzica/ 

opiekuna.  

 

 



8. W celu zapobiegania zakażenia wirusem SARS – CoV- 2 

rekomenduje się promowanie zasad higieny i umożliwienie ich 

realizacji poprzez: 

a. regularną  higienę rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a 

następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce), 

c. uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków 

ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

- przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami 

lub sprzętem, 

- po usunięciu środków ochrony osobistej, 

9. Zaleca się zgodnie z wytycznymi :  

a. nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na 

rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk, 

b. zapewnić   środki  czystości (mydło, ręczniki papierowe) 

oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego 

użytku środków do dezynfekcji, 

c.  w miarę możliwości używać  osłonę ust i nosa przez 

osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i 

młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w 

sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

d. przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i 

młodzieży używać odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej,  

e. zużyte środki ochrony indywidualnej wyrzucać do 

specjalnie zamykanych i opisanych koszy,  



f. wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do 

zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy 

znajdujących się w łazienkach. 

g. podczas zajęć nie korzystać z  telefonów, 

h. korzystać podczas posiłku z naczyń i sztućców 

jednorazowych,  

i. wyrzucać naczynia i sztućce jednorazowe do kosza na 

śmieci, 

j. informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do 

ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze 

sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie 

wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w 

powyższym zakresie, 

k. regularnie wietrzyć  pomieszczenia,  

l. regularnie dezynfekować często używane powierzchnie 

użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć.  

10. W szczególności ważne jest: 

a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek 

drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu 

do rehabilitacji, 

b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i 

stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

11. Zaleca się przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć 

przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę 

uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub 

drugą grupę uczestników. 

12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem 

przez uczestnika zajęć niezwłocznie podjąć kroki mające  na 

celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od 

innych osób przebywających w placówce. Następnie należy 

zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o 

zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie 

z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w 



celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 

procedurą ogólną. 

13.  Pracownicy szkoły  w  przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

14. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje 

zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do 

domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać 

przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

15. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie 

go od innych osób.  Można również w przypadku podejrzenia  

zakażenia większej liczby osób wydzielić obszar, w którym taka 

osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z 

każdej strony. 

16. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał 

pracownik, przeprowadzić  rutynowe sprzątanie, zgodnie z 

procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

17. W powyższym należy stosować się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

 

 

 

 

 

 



Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1.Na  teren  jednostki systemu oświaty jest zakaz wstępu  osób, 

których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

1. Należy poinformować opiekunów/ rodziców, że w razie 

stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na 

wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu 

i skorzystanie z teleporady medycznej. 

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 

14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 

koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

3. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry 

pedagogicznej  możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich 

zgody. W przypadku dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody 

rodzica/ opiekuna.  

4. Należy uzgodnić szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami dzieci 

i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia. 

5. W miarę możliwości dbamy, aby do szkoły dziecko 

przyprowadzane i odbierane było przez tę samą osobę, która ma 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 

m. – dotyczy dzieci do 10 r.ż. 

6. Osoba, która przyprowadza dziecko, oddaje je pod opiekę 

wyznaczonego pracownika lub nauczyciela prowadzącego zajęcia 

przy drzwiach wejściowych do szkoły (nie wchodzi do 

wewnątrz).  

7. Dziecko należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i ze szkoły. 

8. Przyprowadzane do placówki dziecko musi być zdrowe – bez 

objawów chorobowych. 

 



9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

10. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą zdezynfekować 

dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

Pomieszczenie do prowadzenia zajęć : 

 

1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę ( dotyczy uczniów i nauczycieli). 

2. Z sal  zostaną usunięte przedmioty i pomoce dydaktyczne, 

których nie można skutecznie zdezynfekować. 

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny 

wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna) 

 

 

Prowadzenie zajęć: 

 

1. Uczeń przychodzi do szkoły na określoną godzinę, po 

zakończeniu zajęć wychodzi ze szkoły udając się bezpośrednio 

do domu.  

2. Czas zajęć ustala nauczyciel prowadzący.  

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w 

tornistrze lub we własnej szafce. 

4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

 

 



 W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 

1. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w 

bezpośrednią pracę z  młodzieżą uczestniczącą  od kadry 

prowadzącej te zajęcia. 

2. Ustalić liczbę uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego 

sposobu organizacji pracy i zajęć. 

3. W przypadku zajęć grupowych,  grupa uczestników zajęć musi być 

dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy 

uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę 

indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie. 

4. Należy dostosować wielkość  sal do liczby uczestników zajęć – j/w 

tj. minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i 

młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

5. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie 

ich preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

6. Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu 

rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, 

poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i 

detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych 

zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

7. Należy informować  dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do 

ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

9. Zaleca się wietrzenie sali, w której przebywają uczniowie, 

przynajmniej raz na godzinę. Nie rekomenduje się używania 

klimatyzacji. 

10. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź 

ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia 

zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w 

sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi 



lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

 

 

Podejrzenie zakażenia: 

 

1. Jeżeli manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

2. W przypadku podejrzenia choroby, dziecko będzie przebywać w 

izolatorium tj. w gabinecie pielęgniarki. 

3. Pracownik  zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o 

wiedzę i doświadczenie wynikające ze stosowanego procesu 

diagnostycznego ( wywiad, obserwacja)  w Szkole  oraz wiedzę 

dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: 

Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Komunikaty 

Ministerstwa Zdrowia, Komunikaty Ministerstwa Edukacji. 

4. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u ucznia objawów 

choroby COVID-19 pracownik ma obowiązek przerwać pracę i 

ograniczyć kontakt bezpośredni, poinformować o tym dyrektora 

lub wicedyrektora. 

 

 

Pozostałe zalecenia:  

 

1. Rozpatrując zgłoszenie na zajęcia  należy przeprowadzić 

wstępne czynności diagnostyczne z rodzicem/prawnym ucznia w 

formie pracy zdalnej – telefonicznie.  

2. Przed podjęciem zajęć  w bezpośrednim kontakcie z uczniem 

nauczyciel powinien przeprowadzić wywiad epidemiologiczny 

oraz  uzyskać zgodę na zajęcia.  

3. W razie konieczności rodzic/opiekun porusza się po szkole w 

maseczce ochronnej oraz jednorazowych rękawiczkach, bądź 

dezynfekuje  ręce.  

4. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku własne przybory 

szkolne: długopis, ołówek, gumka, kredki. 



5. Należy unikać grupowania uczniów  w szkole, przestrzegać 

indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób 

uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia. 

6. Praca z uczniem musi być  zorganizowana w taki sposób, by 

unikać zbędnego przemieszczania się w obrębie budynku. 

7. Nauczyciel powinien pracować w wyznaczonym gabinecie/ sali  

celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego 

związanego z przemieszczaniem  w całym budynku. 

8. W czasie pracy uczeń  pozostaje w gabinecie/ sali, a rodzic 

oczekuje na odbiór   na korytarzu lub na zewnątrz budynku. 

9. Nauczyciel po zakończeniu pracy zobowiązany jest do 

wyrzucenia rękawiczek do wyznaczonego pojemnika, 

wywietrzenia gabinetu, dezynfekcji stanowiska pracy oraz 

umycia i dezynfekcji rąk. 

10. Po zakończeniu zajęć  pracownik pedagogiczny powinien 

unikać możliwego przemieszczania się w budynku mając na 

uwadze ryzyko epidemiologiczne. 

11. Po zakończeniu pracy pracownik informuje sekretariat o 

zakończeniu pracy, zdaje klucz i opuszcza budynek. 

 

 

 

  


