
Zarządzenie nr 18/2020 

Dyrektora Szkoły  Podstawowej  nr  5  im. Zjednoczonej  Europy     w Kwidzynie 

z dnia 28-08-2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia  w  szkole  procedur  dostosowanych   do  wytycznych  MEN, MZ  i  GIS  
w  celu  zminimalizowania   ryzyka   wystąpienia   zakażenia   wirusem  SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19. 

 
Na podstawie: 

✓ art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia  2016   r.   Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2  
✓ Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

✓ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U.         
z 2020 r. poz. 1166) 

✓ Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1356) 

✓ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W  (Dz.U. UE.L. z 2016 
r. Nr 119 poz. 1) 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się: 

1. „Procedurę wyboru formy kształcenia”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 
2. „Procedurę organizacji zajęć lekcyjnych”,  stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. „Procedurę organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach”,  stanowiącą załącznik 

nr 3 do zarządzenia. 

4. „Procedurę przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły”, stanowiącą załącznik nr 4 do 
zarządzenia.  

5. „Procedurę bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków”, stanowiącą załącznik nr 5 

do zarządzenia.   
6.  „Procedurę przetwarzania danych szczególnej kategorii”,  stanowiącą załącznik nr 6 do   

zarządzenia. 

7. „Inne  zasady  bezpieczeństwa  dotyczące nauczycieli  pracowników  obsługi i administracji  
stanowiące  załącznik nr 7 do zarządzenia. 

8. „Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19”, 

stanowiącą załącznik nr 8 do zarządzenia. 

9. „Procedurę  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  w  okresie  zagrożenia epidemiologicznego  
w  oddziałach  przedszkolnych  przy  Szkole” 

10. „Organizacja  opieki  i  pobytu  dzieci  w  oddziale  przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  

nr  5  im. Zjednoczonej  Europy  w  Kwidzynie podczas w  czasie  podczas  zagrożenia  
epidemiologicznego” 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01.09.2020 r. 
 

 

 
                                                                                                   ..................................... 

                                                                                                       (podpis dyrektora) 



Załącznik  nr  1 

Procedura wyboru formy kształcenia 

1. Niniejsza   procedura   ma   na   celu   zobiektywizowanie   wyboru   formy   kształcenia   

–  stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na 

obszarze   Powiatu  Kwidzyńskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła  

Podstawowa  nr  5 im. Zjednoczonej  Europy w Kwidzynie 

2. W zależności od tego, czy Powiat Kwidzyński, na terenie którego ma siedzibę   Szkoła     

Podstawowa  nr  5 im. Zjednoczonej  Europy w Kwidzynie,   został   zaliczony   do   

strefy „czerwonej”   lub   „żółtej”,   zgodnie   z  Rozporządzeniem   Rady   Ministrów   

z   dnia  7  sierpnia    2020   r.   w   sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   

nakazów  i  zakazów   w   związku   z   wystąpieniem   stanu   epidemii  (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1356),  dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia 

funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach. 

3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Kwidzyńskiego  do strefy „żółtej” lub „czerwonej”           

w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, 

MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.  

4. W   przypadku zaliczenia   Powiatu  Kwidzyńskiego do   strefy   „żółtej” dyrektor 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

✓ mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, 

etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie 

kształcenia na odległość (zdalnego), 

✓ kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas 

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   

(edukacji  zdalnej). 

5. W przypadku zaliczenia Powiatu Kwidzyńskiego do strefy „czerwonej” dyrektor 

podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego 

– oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu               

w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania 

zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga 

uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 

dyrektor   może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   

form kształcenia na czas określony. 

9. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 

dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami 

zawartymi w przepisach szczególnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr  2 

Procedura  organizacji  zajęć lekcyjnych 

 

§ 1 

Budynek  Kamienna 18    

1. Plan   lekcji   układany   jest   w   taki   sposób,   aby   w   miarę   możliwości  każdego   

dnia  uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na 

celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas  przy szafkach  szkolnych. 

2. Dla  zwiększenia  bezpieczeństwa  uczniów, nauczycieli i  pracowników   rekomenduje 

się  przychodzenie  do  szkoły  uczniów  w  maseczkach  lub  przyłbicach (wejście  do  

szkoły  ucznia, przebywanie  na terenie budynku  do momentu  wejścia  do  Sali  

lekcyjnej i zajęcia  miejsca  w  ławce). Maseczkę  lub  przyłbicę  uczeń  zdejmuje  po  

zajęciu  miejsca  w  ławce  i  podczas  pobytu poza budynkiem.     

3. W miarę  możliwości  należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają 

się zajęcia. 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu. 

7. 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 sytuacjach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy.  

8. Jeżeli   istnieją   ku   temu   możliwości   lokalowe,   jedna   grupa   uczniów   przebywa 

w  wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

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

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

 

Budynek  Hallera  4 

1. Rodzice  przekazują  pracownikowi szkoły dziecko  w  przedsionku  i  nie  wchodzą  

na  teren  szkoły. 

2. Wykorzystujemy  wszystkie  3  dostępne  wejścia  do  szkoły  (oddzielnie oddziały 

„0”,  klasy  1-3  wejście  główne  i  wejście  od  strony  boiska  dla   oddziałów  1-3).   

3. Dzieci  są  pod  stałą opieką  wychowawcy  i  przebywają  tylko   w  obrębie  swojego  

oddziału. 

4. Nauczyciele  oddziału „0”  oraz  klas   I–III organizują przerwy dla swoich uczniów                   

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co  30  minut  

(oddziały „0”)   i  45 min. (oddziały 1-3). 

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w dwóch pomieszczeniach, a  

w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

 

§ 2 

 

Organizacja pracy biblioteki  w budynku Hallera 4  i  Kamienna18: 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 

udostępniony w dzienniku elektronicznym. 



2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające 

zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami. 

3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie 

wypożyczać/oddawać książki. 

4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – 

zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych 

co najmniej raz dziennie. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

8. Organizacja   sposobu   korzystania   z   biblioteki   uwzględnia   wymagany   dystans 

przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania 

wymaganego   dystansu   społecznego   ogranicza   się   liczbę   użytkowników 

korzystających jednocześnie z biblioteki. 

 

Załącznik  nr  3 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

Budynek  Kamienna  18: 

1. W szkole przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów           

w czasie przerw z boiska szkolnego, dziedzińca oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

3. W  celu  zminimalizowania  kumulacji  dzieci  przy  wyjściach  podczas  przerw  otwarte  

będą  wszystkie  4  wyjścia:   

a) główne na  dziedziniec,  

b)  od  strony  parkingu  samochodowego,   

c) od  strony ulicy  Willowej   

d) ewakuacyjne  zlokalizowane  przy  Sali  gimnastycznej.  

4. W  związku  z  trwającym  remontem  węzła  ciepłowniczego  uczniowie  na  dziedzińcu  

mogą  przebywać  tylko  w  miejscu  gdzie  znajduje  się  kostka  polbrukowa.  

5. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

6. Podczas  przerw  uczniowie  przebywają  tylko   ze  swoją  grupą/klasą.   

7. Zadaniem   nauczyciela   dyżurującego   jest   dbanie   o   to,   aby   uczniowie   przebywali 

w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z  innych   

oddziałów. 

8. Uczniowie  podczas  przerw  przemieszczają  się  wyznaczonym  wyjściem według  

następujących  zasad:   

a) Sala  gimnastyczna  -  wyjście  ewakuacyjne  przy  Sali  gimnastycznej 

b) Parter                       -  wyjście  przy  parkingu 

c) I piętro                     -   wyjście  główne  od  strony  dziedzińca  

d) II piętro                    -  wyjście  od  strony ulicy Willowej  

9. Podczas  poruszania  się  korytarzami    w  budynku  wszystkich  obowiązuje  ruch  

dwukierunkowy  prawostronny.   



10. Podczas  poruszania  się  schodami   wszystkich  obowiązuje ruch  jednokierunkowy  -  

a)  w  górę  schodami   przy  ul.  Willowej  

b) W  dół   schodami  przy  wejściu  głównym.   

 

 

 

Budynek Hallera 4 

1. Nauczyciele  oddziału „0”  oraz  klas   I–III organizują przerwy dla swoich uczniów                   

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co  30  minut  (oddziały 

„0”)   i  45 min. (oddziały 1-3). 

2. Dzieci  są  pod  stałą opieką  wychowawcy  i  przebywają  tylko   w  obrębie  swojego  

oddziału. 

 

Załącznik  nr 4 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły 

Budynek  Kamienna 18 

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. 

2. Do   odwołania   należy   ograniczyć   bezpośredni   kontakt   z   osobami   trzecimi   do 

niezbędnego minimum. 

3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły  -  przedsionek  

wejścia  głównego  od  strony dziedzińca. 

4. Rodzic  nie  może  wchodzić na  teren  szkoły tylko  w  przypadku  potrzeby  załatwienia 

sprawy  w  sekretariacie  szkoły  posiadając  maseczkę  lub  przyłbicę. 

5. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

6. Przy   wejściu   do   budynku   szkoły   należy   zamieścić   informację   o   obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

7. Uczniowie  przychodzą  do  szkoły na  przerwę  poprzedzającą  ich  lekcje.                                  

W  szczególnych przypadkach  po   uzgodnieniu  z  wychowawcą  uczeń  przychodzący  

wcześniej  jest  pod  opieką  w  czytelni. Pozostali  uczniowie oczekuję  na  zajęcia  

przed  budynkiem  szkoły 

 

Budynek Hallera  4 

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję      dróg   oddechowych   oraz   gdy   domownicy   nie   przebywają   na   

kwarantannie   lub w  izolacji w warunkach domowych. 

2. Do   odwołania   należy   ograniczyć   bezpośredni   kontakt   z   osobami   trzecimi   do 

niezbędnego minimum. 

3. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice 

i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły  -  przedsionek  

wejścia  głównego  od  strony dziedzińca, boczne wejście i od strony boiska. 

4. Rodzic  nie  może  wchodzić na  teren  szkoły tylko, a  w  przypadku  potrzeby  

załatwienia sprawy  w  sekretariacie  szkoły  dzwoni wideofonem i czeka na zejście 

pracownika szkoły(rodzic ma obowiązek noszenia  maseczki  lub  przyłbicy) 



5. Wszystkim pracownikom wchodzącym do budynku szkoły i rodzicom wchodzącym do 

przedsionków należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Przy   wejściu   do   budynku   szkoły   należy   zamieścić   informację   o   obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

7. Przyprowadzać dzieci na teren szkoły można od godziny 7.50 (nie dotyczy dzieci 

zapisanych do świetlicy. Dziecko odbierane jest przez wskazanego przez dyrektora 

pracownika szkoły. 

8. Odbieranie uczniów ze świetlicy odbywa się przez domofon. 

9. Odbieranie uczniów nie korzystających ze świetlicy następuje po zakończonych 

zajęciach. 

10. Nauczyciel, który w danej klasie kończy lekcje odprowadza dzieci do świetlicy,  

a pozostałe sprowadza do przedsionka szkoły, gdzie są odbierane przez osoby 

upoważnione na piśmie (nie dotyczy dzieci posiadających zgodę rodzica na 

samodzielny powrót ze szkoły). 

 

Załącznik nr 5 

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków 

Budynek  Kamienna  18 

1. Personel   kuchenny   i   pracownicy   administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Odległość   między   stanowiskami   pracy   na   stołówce   szkolnej   powinna   wynosić   

co  najmniej 1,5 m. 

3. Jeżeli   zachowanie   warunku,   o   którym   mowa   w   ust.   2   jest   niemożliwe,   

wówczas  pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w  postaci  masek, przyłbic, 

rękawic  ochronnych, fartuchów. 

4. Szczególną   uwagę   zwraca   się   na   utrzymanie   wysokiej   higieny   stanowisk   

pracy,  opakowań produktów,  sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez 

mycie i dezynfekcję, m.in.: 

przed rozpoczęciem pracy, 

przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

po skorzystaniu z toalety, 

po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

po jedzeniu, piciu. 

6. Posiłki   wydawane   są   z   zachowaniem   zasady   ograniczenia   liczby   uczniów 

przebywających   jednocześnie   na   stołówce   oraz   zasad   ograniczenia możliwości 

ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 

✓ stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, 

✓ w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej 

grupy/klasy 

7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności 

dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów 

użytych do dezynfekcji. 



8. Osoba   odpowiedzialna   za   podawanie   uczniom   posiłków   obowiązana   jest   do 

przeprowadzenia   uprzedniej   dezynfekcji   powierzchni,   na   której   spożywany   jest 

posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

9. Po   każdym   posiłku   blaty,   stoły   i   poręcze   krzeseł   są   dezynfekowane   przez   

personel sprzątający. 

10. Wielorazowe   naczynia   i   sztućce   należy   myć   w   zmywarce   z   dodatkiem   

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

11. Inne   dodatki   są   wydawane   przez   obsługę.   Na   stołówce   nie   obowiązuje  

samoobsługa. 

 

 

 

Budynek  Hallera  4 

1. Personel   kuchenny   i   pracownicy   administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Odległość   między   stanowiskami   pracy   na   stołówce   szkolnej   powinna   wynosić   

co  najmniej 1,5 m. 

3. Jeżeli   zachowanie   warunku,   o   którym   mowa   w   ust.   2   jest   niemożliwe,   

wówczas  pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w  postaci  masek, przyłbic, 

rękawic  ochronnych, fartuchów. 

4. Szczególną   uwagę   zwraca   się   na   utrzymanie   wysokiej   higieny   stanowisk   

pracy,  opakowań produktów,  sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez 

mycie i dezynfekcję, m.in.: 

przed rozpoczęciem pracy, 

przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

po skorzystaniu z toalety, 

po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

po jedzeniu, piciu. 

6. Posiłki   wydawane   są   z   zachowaniem   zasady   ograniczenia   liczby   uczniów 

przebywających   jednocześnie   na   stołówce   oraz   zasad   ograniczenia możliwości 

ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 

1) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, 

2) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej 

grupy/klasy 

7. Osoba   odpowiedzialna   za   podawanie   uczniom   posiłków   obowiązana   jest   do 

przeprowadzenia   uprzedniej   dezynfekcji   powierzchni,   na   której   spożywany   jest 

posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

8. Po   każdym   posiłku   blaty,   stoły   i   poręcze   krzeseł   są   dezynfekowane   przez   

personel sprzątający. 

9. Wielorazowe   naczynia   i   sztućce   należy   myć   w   zmywarce   z   dodatkiem   

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

10. Inne   dodatki   są   wydawane   przez   obsługę.   Na   stołówce   nie   obowiązuje  

samoobsługa. 

 



Załącznik  nr  6 

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. 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. 

3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze  

pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

4. W przypadku  zauważenia  u  ucznia  w  szkole  objawów chorobowych   dokonywany   

jest   pomiar   temperatury   ucznia.   Do   pomiaru   temperatury   jest  wymagane 

uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, 

niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie 

zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 

 

Załącznik  nr  7 

Inne  zasady  bezpieczeństwa  dotyczące nauczycieli  pracowników  obsługi i 

administracji  

1. Nauczyciele   co   najmniej   raz   dziennie   przypominają   uczniom   o   konieczności 

zachowania   higieny,   w   tym   o   częstym   i   regularnym   myciu   rąk    zwłaszcza   po 

skorzystaniu   z   toalety,   przed   jedzeniem   oraz   po   powrocie   z zajęć   na   świeżym 

powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom   

uwagę   na   odpowiedni   sposób   zasłaniania   twarzy   podczas   kichania   czy kasłania.  

2. Nauczyciele  po  każdej  lekcji  wietrzą  klasę  przez  otwarcie  okien. Jeżeli  pozwala  na  

to  temperatura  zewnętrzna  okna  mogą  być  otwarte  cały  czas. 

3. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

4. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 

myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy). 

5. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

6. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami            

z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne  

i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników                           

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

9. 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. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga 

powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć..  



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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia 

rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

13. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel można  zmierzyć  uczniowi  

temperaturę. 

14. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

16. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń 

będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych. 

17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

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

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

18. 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 – minimum   dwa  

razy  dziennie  lub więcej  w  zależności  od  potrzeb, 

• 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. 

19. 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. 

 



Załącznik  nr  8 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby 

COVID-19 

 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora 

szkoły 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, 

służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu  

w szkole oznaki chorobowe.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, 

którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, SANEPID  oraz organ prowadzący szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się 

do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

I. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia 

dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.  

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  



7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

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

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich 

pracowników oraz rodziców. 

 

Załącznik  nr  9 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W OKRESIE 

ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO  W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH  

PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  5   W  KWIDZYNIE 

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECKA   

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach 7.00-16.00. 

2. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do godziny 8.15. Po tym czasie nikt nie 

zostanie wpuszczony do budynku. 

3. Do placówki przyprowadzane są TYLKO dzieci zdrowe. Dziecko przejawiające 

jakiekolwiek oznaki choroby nie zostanie przyjęte do oddziału. 

4. Dziecko przyprowadza tylko JEDNA osoba, która sygnalizuje nadejście dzwonkiem. 

Pracownik szkoły upoważniony przez dyrektora odbiera dziecko w przedsionku. 

5. Rodzic NIE WCHODZI na teren szkoły! 

6. Przy wejściu może być mierzona temperatura dzieciom. 

7. Dzieci z temperaturą powyżej 37,2oC NIE ZOSTANĄ przyjęte do placówki. 

8. Do budynku zabrania się  przyprowadzania dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących oraz z objawami jakichkolwiek chorób. W przypadku zaistnienia 

wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik wyznaczony przez dyrektora 

zobowiązany jest odmówić przyjęcia dziecka. 

9. Osoby przyprowadzające dziecko zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust oraz do 

zachowania 1,5 metrowego dystansu od innych oczekujących na przyjęcie dziecka. 

 W wyjątkowych okolicznościach (za zgodą pracownika) dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia do szatni dziecka u którego występuje silny lęk separacyjny. 

 Prosimy o okazanie cierpliwości podczas oczekiwania na przyjęcie dziecka. Sytuacja jest 

nowa i nie wiemy ile czasu potrwa procedura przyjmowania dzieci do oddziału! 

 

ZASADY ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

1. Odbiór dziecka możliwy jest od godziny 13.30 do godziny 16.00. 

2. Rodzic lub osoba upoważniona przy pomocy wideofonu zgłasza odbiór dziecka. 

3. Odbiór dziecka w innych niż wyżej wymienione godziny musi być uprzednio zgłoszony 

telefonicznie do sekretariatu szkoły. 

 

 



Załącznik  nr  10 

ORGANIZACJA OPIEKI I POBYTU DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY                            

W KWIDZYNIE PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI 

Na zasadach zawartych w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów  

przedszkolnych  funkcjonujących  przy  Szkole  Podstawowej  nr  5  im. Zjednoczonej  Europy   

w Kwidzynie obowiązującej od dnia 01.09.2020r. 

POBYT DZIECKA W ODDZIAŁACH PRZESZKOLNYCH 

1) Do oddziałów  przedszkolnych uczęszczają tylko dzieci zdrowe. 

1) Zabrania się przyprowadzania dzieci, gdy w domu przebywa osoba objęta kwarantanną 

lub izolacją. 

2) Dzieci przebywają w wyznaczonej sali, wietrzonej przynajmniej raz na godzinę. 

3) W miarę możliwości grupy nie powinny mieć ze sobą styczności. 

4) W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

5) W sali, w której przebywają dzieci, nie mogą znajdować się zabawki i przedmioty, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

6) Wszystkie pozostałe zabawki i sprzęty użytkowane przez dzieci są codziennie 

dezynfekowane. 

7) Dzieciom nie wolno przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek. 

WYJŚCIA DZIECI NA ZAWNĄTRZ 

1) Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości. 

1) Na placu zabaw mogą przebywać w tym samym czasie tylko dzieci z jednej grupy 

przedszkolnej. 

2) Dzieciom nie wolno wychodzić na spacery poza teren przedszkola. 

3) Sprzęty na placu zabaw będą regularnie czyszczone przy użyciu detergentów lub 

dezynfekowane. Jeśli nie będzie takiej możliwości plac zostanie zabezpieczony taśmą, co 

będzie jednoznaczne z wyłączeniem go z użytku. 

 

 

POSIŁKI 

1) Dzieci powinny korzystać z  picia oraz jedzenia pod nadzorem nauczyciela 

dyżurującego. 

2) Po każdym posiłku stoliki będą dezynfekowane. 

3) Przy organizacji żywienia będą wprowadzone zasady szczególnej ostrożności: 

a) odległość między stanowiskami pracy, 

a) środki ochrony osobistej, 

b) płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów, 

c) dezynfekcję opakowań, produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych  

i sztućców 



d) mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C  

i wyparzanie. 

4) Posiłki wydawane będą zmianowo, co może skutkować niewielkim przesunięciem               

w czasie podawania posiłków dla poszczególnych grup. 

 

 

IZOLOWANIE I PILNIE ZABIERANIE DZIECI 

 

1) W budynku  znajduje się izolatka. 

2) Jeśli dziecko ma objawy chorobowe zostaje natychmiast odizolowane oraz zostają 

powiadomieni niezwłocznie rodzice/ prawni opiekunowie. 

3) Wyznaczony pracownik tworzy listę osób, które miały styczność z dzieckiem. 

4) Wychowawca  informuje  rodziców  o  konieczności odebrania  dziecka. 

5) Następuje przekazanie dziecka rodzicom. 

6) Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko osobie upoważnionej 

dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

7) Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą 

odpowiednich detergentów i dezynfekowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  1: 

 

..................................................                                                     ………………………………                                           

..................................................                                                              (data, miejscowość) 

.................................................. 

(imię i nazwisko, adres) 

 



 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

 

 

Oświadczam, że mój syn / moja córka ......................................................................................  

                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  a  domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez szkołę tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, 

poz. 1). 

 

 

 

 

 

                                                                                     ............................................................ 

                                                                                     (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  2: 

 

..................................................                                                     ………………………………                                           

..................................................                                                              (data, miejscowość) 

.................................................. 

(imię i nazwisko, adres) 

 



 

 

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z  dnia  27   kwietnia   2016   r. sprawie  ochrony  osób   fizycznych  w   związku           

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na 

dokonywanie     pomiaru     temperatury     u     mojego     dziecka: 

 

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

 

                                                                                           ........................................................... 

                                                                                          (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 


