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Załącznik  do Zarządzenia nr 36/2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Procedura funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego  

w Krakowie w okresie pandemii  
 

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 

r. poz. 493 z póź. zmian.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. ( Dz. U z 2020 r. poz.1389) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1386) 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 

- Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa  z 02.03.202 0r   ( Dz. U. 2020 poz. 374) 

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

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

-    Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z sierpnia 2020 r.  

 

 

§1 

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły  

1. Procedura funkcjonowania  w Szkole Podstawowej nr 80 w Krakowie podczas epidemii 

COVID-19, zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich uczniów i  pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 80 w Krakowie  (zwanej dalej jako „Szkoła”) oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do szkoły.  

2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o rodzicach, należy przez to także rozumieć opiekunów 

prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka do szkoły. 

3. Od 1 września 2020 roku szkoła  działa w oparciu o rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia,  Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

§ 2  

Warianty funkcjonowania szkoły 

1. Od 1 września 2020 r. w zależności od sytuacji epidemiologicznej, możliwe są trzy warianty 

funkcjonowania szkoły : 

⎯ Wariant A: tradycyjna forma kształcenia z obowiązującym reżimem sanitarnym 

⎯ Wariant B: mieszana forma kształcenia (hybrydowa), podczas której prowadzone są 

zajęcia w formie tradycyjnej oraz w formie zdalnej 



2 
 

⎯ Wariant C: kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

 

2. Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić zajęcia na określony czas, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

uczniów. 

 

3. Zgoda i opinia mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub 

opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

 

4. Zawieszenie zajęć, może dotyczyć grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w 

zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

 

5. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zawieszone zajęcia są realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art.30 c ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.  

 

6. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, szkoła ustala inny sposób realizowania tych zajęć. 

 

§ 3 

Organizacja pracy szkoły 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 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.  

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

 

4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci do klas I mogą wchodzić wyłącznie do 

pomieszczenia znajdującego się bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku szkoły 

(klatka schodowa), zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym  (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa). 
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5. Opiekunowie uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkolnego. 

 

6. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej, przychodzą do szkoły  

według ustalonych godzin: 

a) godzina 7:40  klasy II - V 

b) godzina 7:50 klasy VI-VIII  

e) godzina 8.05 klasy I  

 

7.  Uczniowie rozpoczynający lekcje od 8:45 i później, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 

10 minut  przed  rozpoczęciem lekcji.  

 

8. Po wejściu na teren szkoły każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk. Pojemniki z płynem 

do dezynfekcji znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Bezdotykowy dyfuzor z 

płynem do dezynfekcji usytuowany jest w szatni szkolnej.  

 

9. Uczniowie mają obowiązek opuścić szatnię niezwłocznie po zdjęciu odzieży wierzchniej i 

zmianie obuwia.  

 

10.  Po opuszczeniu szatni, uczniowie klas II-VIII udają się bezpośrednio, samodzielnie przed 

salę, w której rozpoczynają zajęcia w danym dniu, gdzie pod opieką nauczyciela pełniącego 

dyżur oczekują na wejście do sali.  

 

11. Uczniowie klas I idą na zajęcia pod opieką nauczyciela. 

 

12. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej możliwy będzie w wyznaczonych godzinach:  

- 10:30 – 10:45 

- 11:30 – 11:45 

- 12:30 - 12:45  

- 13:30 - 13:45  

- 14:30 - 14:45 

- 15:30 - 15:45 

- 16:30 - 16:45 

- 17:00  

 

13. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk po wejściu do budynku, częste 

mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

14. Każdy  uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Dzieci nie powinny 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

 

15. Każdy uczeń posiada w plecaku indywidualne środki ochrony osobistej. O założenie 

maseczki/przyłbicy  uczeń poproszony zostanie w momencie zgłoszenia przez niego złego 

samopoczucia, bądź wystąpienia u niego objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu. 

 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  
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17. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze, hole) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

 

18. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

19. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swoich uczniów, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 

 

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na szkolnym placu zabaw 

i terenach zielonych szkoły.  

 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 

22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

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

salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w sposób 

umożliwiający łatwe korzystanie z nich przez wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

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

dezynfekcji.  

 

24. W bibliotece szkolnej obowiązuje okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów w niej przechowywanych.  

 

25. Szkoła zapewnia sposób szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia. Rodzice zobowiązani są 

przekazać wychowawcy numery telefonów i niezwłocznie zgłaszać zmianę numeru, jeśli taka 

zaistnieje. 

 

26. Szkoła posiada termometr bezdotykowy  i dezynfekuje  go po użyciu w danej grupie. 

Przyprowadzenie dziecka do szkoły jest równoważne z wyrażeniem zgody przez rodziców na 

pomiar temperatury dziecka, gdy zaistnieje taka konieczność. 

 

27. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 metry odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  

 

28. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 
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29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§ 4 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 

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

nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, 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. 

 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

 

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, 

należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 

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

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 
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3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

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

koronawirusem.  

 

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

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  

 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

8. Rekomenduje się 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 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym.  

 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

§ 6 

Dodatkowe procedury na wypadek wprowadzenia „żółtej” lub „czerwonej” strefy na terenie, 

w którym znajduje się szkoła 
 

1. Uczniów i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych obowiązuje stosowanie osłony ust 

i nosa (korytarze, szatnia, toalety). 

 

2. Każdej klasie przyporządkowana zostaje jedna sala lekcyjna. W salach tych uczniowie będą 

mieli prowadzonych większość lekcji.  

 

3. Ustalona zostanie grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych. 

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy będą miały dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w strefie czerwonej i żółtej. 
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4. Przy wejściu do szkoły mierzona będzie termometrem bezdotykowym temperatura ciała 

pracowników, uczniów oraz innych wchodzących do niej osób.  
 

5. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.  

 

§ 7 

Jadalnia oraz kuchnia 
 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzone zostają 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być 

zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 
 

2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w jadalni, która zapewnia prawidłowe warunki 

sanitarno - higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.  

 

3. Obiady będą wydawane zmianowo, w kilku turach, z podziałem na grupy wiekowe uczniów.  

Wprowadzona zostaje dodatkowa przerwa obiadowa.  Blaty stołów i krzesła czyszczone będą 

po każdej grupie. W miarę możliwości przy stolikach będą spożywać obiad uczniowie z tej 

samej klasy.  

 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub wyparzane.  

 

5. Sztućce będą podawane przez pracownika kuchni każdemu dziecku indywidualnie.   

 

 

§ 8 

Uwagi końcowe  
 

1. Zapewnienie dzieciom bezpłatnego dowozu do szkoły odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-

zasady-i-ograniczenia.  

 

2. Procedura wchodzi w życie dnia 1 września 2020 r. 

 


