
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

nr 11/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Dyrektora Integracyjnej Szkoły 

Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka   

w Łodzi 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie 

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. 

zm.), 

3. art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

4. Wytyczne GIS, MZ i MEN z 5 sierpnia 2020 r. dla szkół podstawowych – organizacja zajęć 

w szkole i placówce od 1 września 2020 r., 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1166 z późn. zm.). 

II.      CELE PROCEDURY: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 roku oraz wyznaczenie sposobów 

postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii     

COVID -19. 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-

19 wśród dzieci/uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły. 

III. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka 

2. Uczniowie 

3. Nauczyciele 

4. Pracownicy niepedagogiczni 

5. Dyrektor szkoły 

 

 



IV.      PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM: 

1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji w warunkach szpitalnych. 

2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów, którzy nie 

wykazują 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. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły (wyjątek 

stanowią opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którzy indywidualnie ustalają 

zasady z Dyrektorem ) zachowując zasady: 

 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

• Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

• Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych       z 

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

rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk), 

• nie wolno rodzicom/opiekunom wchodzić na teren szkoły, sprawy urzędowe załatwiane są 

za pomocą maili/e-dziennika, telefonicznie, bądź pism przekazywanych pracownikowi 

szkoły w przedsionku. 

4.     Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły: 

• uczniowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczności szkolnej: 

- uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem: 

klasy I – III wejściem z tyłu szkoły – budynek przy ul. Maratońskiej 47b, 

klasy  IV-V wejściem głównym – budynek przy ul. Maratońskiej 47b, 

klasy  VI-VIII wejściem do strony patia – z tyłu budynku Pałacu Młodzieży przy 

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86, 

- przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce, 

- dla bezpieczeństwa zasłaniają usta i nos maseczką do czasu wejścia do klasy        i 

zajęcia miejsca w ławce, 

- w czasie pobytu w klasie lekcyjnej, sali gimnastycznej, świetlicy czy na zajęciach 

wychowania fizycznego uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek, 

- w trakcie przerw ograniczają przemieszczanie się po korytarzach szkolnych.  

 



- Uczniowie wychodzą na przerwy według harmonogramu: 

1. 8.00-8.45     klasy a 

2. 8.55-9.40     klasy b i c 

3. 9.50-10.35    klasy a 

4. 10.50-11.35   klasy b i c 

5. 11.50-12.35   klasy a 

6. 12.45-13.30   klasy b i c  

7. 13.40-14.25   klasy a 

8. 14.35- 15.20  klasy b i c 

- uczniowie danej klasy odbywają wszystkie lekcje w jednej wyznaczonej sali  za 

wyjątkiem informatyki, lekcji dzielonych i wychowania fizycznego, na które 

przemieszczają się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

- w trakcie przerw dla bezpieczeństwa własnego oraz pracowników szkoły uczniowie 

powinni zasłaniać usta i nos, zachować dystans, często myć ręce, unikać dotykania 

okolic oczu, nosa i ust, 

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, 

- uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, 

- uczniowie nie przebywają w szatniach dłużej niż jest to konieczne, nie gromadzą się  

i zachowują dystans między sobą. 

5. W edukacji wczesnoszkolnej korzystanie przez dzieci z placu zabaw oraz pobyt na świeżym 

powietrzu  odbywa się pod nadzorem wychowawcy bądź nauczyciela wspierającego przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi. 

6. Po każdej lekcji będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia. 

V.      ZAJĘCIA     WYCHOWANIA     FIYCZNEGO   W  PODWYŻSZONYM     

REŻIMIE SANITARNYM: 
 

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

dystansu ćwiczenia i gry kontaktowe będą ograniczane i zastępowane innymi,  

4. W miarę możliwości, przy sprzyjającej pogodzie, zajęcia będą prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

5. Przedmioty i sprzęty sportowe, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

będą usunięte lub dostęp do nich będzie zablokowany. 

6. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone lub 

dezynfekowane. 

7.  Sprzęt sportowy oraz podłoga, gdzie odbywa się wychowanie fizyczne będą myte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu. 

8. W przebieralni uczniowie przygotowują się do zajęć zachowując wszelkie zasady reżimu 

sanitarnego. 



VI.      OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi, który zostanie przedstawiony na pierwszym zebraniu oraz  

udostępniony  na stronie szkoły: isp67.pl 

2. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące 

(załącznik nr 1). Oświadczenie rodzic wypełnia podczas pierwszego zebrania z rodzicami lub 

dostarcza za pośrednictwem dziecka. 

3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, 

jeśli wcześniej dziecko chorowało.  

4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez dziecko do szkoły. 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą   

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

6. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 

pracowników szkoły. 

 

VII.      OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w warunkach domowych lub w izolacji. 

• Pracownik może pracować w rękawiczkach i dba o higienę rąk - często myje mydłem lub 

środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

• Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania 

swoich obowiązków. 

• W salach, gdzie odbywają się zajęcia informatyki oraz lekcje w grupach (j. angielski, j. 

niemiecki, fizyka, biologia, chemia) po skończonej lekcji pracownik obsługi wietrzy salę 

oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe. 

• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, ławki i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,  

i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie czyści środkiem dezynfekującym 

lub wodą z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie     

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

 

 

 

 

 

 

6. Obowiązki nauczycieli: 

 



• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie. 

• Pracują wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 

harmonogramu dyżurów. 

• Nauczyciele wychowania fizycznego i informatyki oraz prowadzący zajęcia w grupach 

zobowiązani są przyprowadzać/odprowadzać odpowiednio przed i po zajęciach uczniów 

pod przydzielone sale. 

• Będąc na terenie szkoły postępują zgodnie z ustalonymi wytycznymi MEN,MZ i GIS. 

• Wychowawca w pierwszym dniu roku szkolnego zapoznaje i wyjaśnia dzieciom 

procedury obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie 

zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

• Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

• Nauczyciele mogą pracować w maseczkach lub przyłbicach, dbają o higienę rąk- często 

myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa     i 

oczu. 

• Nauczyciele biblioteki pracują wg odrębnie ustalonej procedury (załącznik 2) 

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej zgodnie z regulaminem świetlicy 

(załącznik 3 ). 

 

 

 

 

VIII.    PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COYID-19 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem  bezzwłocznie zostaje 

umieszczone w IZOLATORIUM. 

2. Uczeń nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub 

jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej izolatorium. 

3. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

4.  O zaistniałej sytuacji zawiadamiany jest dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor lub wicedyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

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

dzwoni na pogotowie. 

7. Nauczyciel/pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem: 
 

• zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do izolatorium, 

• kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, 

• w   razie  potrzeby  dyrektor   kieruje   w   zastępstwie  za  odizolowanego   nauczyciela   

osobę zastępującą, 

• dyrektor   bezzwłocznie   zawiadamia   stację sanitarno- epidemiologiczną,   która   

podejmuje   dalsze   kroki bezpieczeństwa. 



8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostaje poddany  gruntownemu sprzątaniu, oraz dezynfekcji. 

IX.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 


