
Procedura sanitarno-higieniczna 

obowiązująca w czasie zagrożenia epidemicznego

w związku z emisją wirusa sars-cov-2 wywołującego chorobę covid-19

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 

oraz 

w Licem Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego

I. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy:

 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.);

 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.
69 ze zm.);

 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  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. poz. 410 ze zm.);

 wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 Statut  Szkoły  Podstawowej  im.  Bolesława  Chrobrego  oraz  Statut  Liceum

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lubinie.

II. CEL PROCEDURY

1. Ustalenie zasad organizacji  konsultacji  dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Bolesława

Chrobrego oraz uczniów i maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego oraz

szeroko pojętego bezpieczeństwa w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.

2. Ograniczenie do minimum liczby osób przebywających w szkołach.

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego

rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

III. PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

1. zasad  korzystania  przez  uczniów  i  maturzystów  z  indywidualnych  i  grupowych  konsultacji

z nauczycielami na terenie szkoły,

2. sposobu sprawdzenia stanu zdrowia ucznia,

3. bezpiecznych  higieniczno-sanitarnych  warunków  w  szkołach  z  uwzględnieniem  reżimu

sanitarnego.



IV. ZAKRES PROCEDURY

1. Procedura  dotyczy  wszystkich  pracowników  Szkoły  Podstawowej  im.  Bolesława  Chrobrego  i

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, uczniów klas 7 i klas 8 Szkoły Podstawowej

im.  Bolesława  Chrobrego,  uczniów  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  III  Sobieskiego  i

tegorocznych  maturzystów  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Jana  III  Sobieskiego,  a  także  ich

rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Korzystających z konsultacji: uczniów klas 7 i klas 8 Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego,

uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego i tegorocznych maturzystów Liceum

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w niniejszej procedurze nazywa się „uczniami”.

3. Wymienione w punkcie IV.1. szkoły w niniejszej procedurze nazywa się „szkołą”.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 r.  mogą uczestniczyć tylko uczniowie klas

ósmych i  maturzyści,  od 1 czerwca  2020 r.  również pozostali  uczniowie szkół  wymienieni  w

punkcie IV.1.

2. Konsultacje mogą odbywać się od godziny 8.00 do godziny 15.15.

3. Konsultacje  dla  uczniów  odbywają  się  wg  ustalonego  przez  dyrektorów  szkół  i  nauczycieli

harmonogramu w salach Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

4. Rodzic lub opiekun prawny ucznia przed każdą konsultacją wypełnia oświadczenie informujące: o

chęci skorzystania przez jego dziecko z konsultacji, o stanie zdrowia dziecka oraz, że zapoznał się i

swoje dziecko z zasadami obowiązującymi w szkole związanymi z reżimem sanitarnym, a także

wyraża  w  nim  zgodę  na  pomiar  temperatury  dziecka  termometrem  bezdotykowym  zaraz  po

przybyciu do szkoły i  w trakcie pobytu oraz na odnotowanie temperatury w specjalnej  karcie.

(Załącznik nr 1). Skan podpisanego oświadczenia wysyła przed konsultacjami do nauczyciela albo

dziecko oddaje oryginał oświadczenia nauczycielowi w czasie konsultacji.

5. Maturzysta sam wypełnia oświadczenie wymienione w punkcie V.4.

6. Uczniowie  o  potrzebie  indywidualnych  konsultacji  informują  mailowo  nauczyciela  (służbowy

adres dostępny na szkolnej stronie) co najmniej dwa dni przed wyznaczonym w harmonogramie

terminie konsultacji.

7. Po uprzednim zapisaniu się na konsultacje do nauczyciela bibliotekarza uczeń może wypożyczyć

książki lub oddać książki do biblioteki.

8. W  konsultacjach  mogą  brać  udział  tylko  zdrowi  uczniowie,  którzy  nie  mieszkają  z  osobą

przebywającą na kwarantannie.

9. W razie wystąpienia objawów (podczas pobytu w szkole) jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru,

kaszlu, gorączki, biegunki i innych objawów psychosomatycznych uczeń zostanie umieszczony w

wydzielonym  pomieszczeniu  (izolatorium),  a  rodzic  lub  opiekun  prawny  zostaje  o  tym

bezzwłocznie poinformowany i ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.



10. Wszystkie  osoby  wchodzące  do  szkoły  przy  wejściu  dezynfekują  ręce,  korzystając  z  płynu

dezynfekującego znajdującego przy drzwiach wejściowych. 

11. Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej. 

12. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na terenie

szkoły.

13. Uczniowie i nauczyciele na terenie szkoły są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.

14. Uczeń  w izolatorium będzie  pod  opieką  pracownika  szkoły  z  zachowaniem wszystkich  zasad

bezpieczeństwa (pracownik szkoły ubrany w kombinezon, rękawiczki, maseczkę).

VI. ZASADY UDZIAŁU W KONSULTACJACH

1. Korzystający z konsultacji uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły bocznym wejściem

od strony boiska zachowując odpowiedni dystans od innych osób.

2. Pracownik  szkoły  dokonuje  wstępnego  wywiadu  na  temat  stanu  zdrowia  ucznia  i  jego

samopoczucia  oraz  w  uzasadnionych  przypadkach  wykonuje  pomiar  temperatury  ucznia.

Uczniowie z temperaturą do 37,5 °C mogą uczestniczyć w konsultacjach. Uczniowie, u których

termometr pokaże powyżej 37,5 °C są odsyłani do domu.

3. W przypadku stwierdzenia  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w konsultacjach  uczniowie

przechodzą do sali ustalonej w harmonogramie.

4. Pracownik zapisuje godzinę wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły każdego ucznia. 

5. Korzystający z konsultacji wchodzą do szkoły bezpośrednio przed ustaloną godziną konsultacji.

6. Po wejściu do szkoły udają się  do wyznaczonej  sali,  a  po skończonych konsultacjach od razu

pojedynczo wychodzą ze szkoły.

7. Pracownik wpuszczający uczniów do szkoły zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust specjalną

maseczką.

8. Uczniowie mogą przebywać tylko w wyznaczonej bezpiecznej strefie.

9. Wszelkie  informacje  rodzic  lub  opiekun  prawny  otrzymuje  od  nauczycieli  poprzez  kontakt

telefoniczny lub mailowy.

VII. BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE, WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

1. Nauczyciele  i  uczniowie  przed  wejściem  do  sali  w  razie  oraz  w  razie  potrzeby  myją  lub

dezynfekują ręce.

2. Ograniczona  zostaje  liczba  uczniów  w  sali  lekcyjnej:  na  każdego  ucznia  lub  nauczyciela

przypadają 4 metry kwadratowe powierzchni.

3. Nauczyciele i uczniowie muszą zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni placówki,

wynoszący min. 1,5 m.

4. Z sali, w której odbywają się konsultacje, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 



5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka

szkolna). 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą znajdować się na

szkolnej ławce ucznia, w plecaku lub torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami

szkolnymi między sobą.

7. Nauczyciele zobowiązani są do przypominania uczniom o zasadach higieny.

8. W widocznym miejscu umieszczone są informacje, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce, oraz

instrukcje prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

9. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie

zajęć.

10. Powierzchnie dotykowe (biurka, stoły, krzesła, klamki, poręcze, włączniki światła) są regularnie

myte i dezynfekowane.

11. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, ciągi komunikacyjne

są regularnie i starannie sprzątane, myte i dezynfekowane.

12. Na terenie szkoły jest zapewnione pomieszczenie do izolacji, w którym będzie można odizolować

osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych. Pomieszczenie wyposażone jest w

środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Szkoły.

2. Do  przestrzegania  postanowień  niniejszej  procedury  zobowiązani  są  wszyscy  pracownicy

pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Za  zapoznanie  pracowników  i  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  wychowanków  z  niniejszą

procedurą odpowiada Dyrekcja Szkoły.

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do jej odwołania przez Dyrekcję Szkoły.



Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się oraz zapoznałem moje dziecko 

…………………………………… *

i zobowiązuję się do przestrzegania zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych 

w Procedurze sanitarno-higienicznej obowiązującej w czasie zagrożenia epidemicznego

w związku z emisją wirusa sars-cov-2 wywołującego chorobę covid-19 w Szkole Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego oraz w Licem Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego

…………………………..………..
Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

lub data i podpis maturzysty

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka termometrem bezdotykowym przed wejściem 

na teren szkoły oraz w trakcie pobytu w szkole.

…………………………..………..
Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

lub data i podpis maturzysty

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego 

jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu w szkole.*

…………………………..………..
Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

  nie dotyczy maturzysty


