
PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. UNII MIELNICKIEJ W MIELNIKU 

 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Dowóz/odwóz dzieci do/z szkoły odbywa się według rozkładem jazdy PKS NOVA. Osoby korzystające 

z transportu publicznego zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności do 

zakrywanie nosa, ust (maseczek ochronnych). 

2. Na teren jednostki oświaty nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

realizacji zajęć. W przypadku przebywania w placówce osób z zewnątrz obowiązkowe jest zachowanie 

wszelkich środków ostrożności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej oraz takie, które w ciągu ostatnich 14 dni 

miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzącym do budynku szkoły są zobowiązani do 

korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Na terenie placówki uczniowie/ nauczyciele/pracownicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust w 

miejscach wspólnie użytkowanych.  

6. Przed przyjściem/przyjazdem dziecka do placówki, w razie stwierdzenia u dziecka niepokojących 

objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej, wskazane jest pozostanie w domu i 

skorzystanie z teleporady medycznej. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe w 

przestrzeniach wspólnych. 

7. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

8. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury u dziecka w przypadku stwierdzenia przez 

nauczyciela pojawienia się objawów chorobowych. 

9. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania wychowawcom grup/klas aktualnego numeru 

telefonu do szybkiej komunikacji oraz odbierania telefonu z przedszkola/szkoły. 

10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania 

w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

11. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatni), 

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

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

12. Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczących w 

zajęciach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.  



13. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą 

zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

14. Dzieci wchodzą do placówki poprzez wejście do szatni szkolnej. 

15. Uczniowie są wpuszczani do szkoły przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora, pojedynczo, z 

zachowaniem środków bezpieczeństwa, po wcześniejszej dezynfekcji rąk. 

16. Okrycia wierzchnie oraz obuwie dzieci zostawiają w szatni w boksach na stałe przypisanych do danych 

klas. Odzież oraz obuwie umieszczają na wieszakach zachowując wyznaczone odległości. 

17. Podczas korzystania z szatni uczniowie powinni starać się zachować dystans 1,5 m.  

18. 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 powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. Nauczyciele prowadzący zajęcia pilnują, aby uczniowie nie pożyczali od sobie 

przyborów i podręczników. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do 

domu. 

19. 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 przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

20. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma 

możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

21. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

22. Praca w placówce jest zorganizowana tak, aby było umożliwione zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne są wyznaczone dla poszczególnych grup w 

następujący sposób: 

klasa I: sala nr 12, węzeł sanitarny na parterze (przy sali nr 16) 

klasa II: sala nr 13, węzeł sanitarny na parterze (przy tablicy ogłoszeń SU) 

klasa III: sala nr 15, węzeł sanitarny na piętrze (przy sali nr 19) 

23. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Nauczyciele prowadzący zajęciach w kl. I – III organizują 

przerwy dla swoich grup, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 

minutach. Są one rozpisane w taki sposób, aby uczniowie klas I-III nie mieli ze sobą kontaktu. Grupa 

spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

24. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać, dezynfekować. 

25. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, 

np. boisko szkolne, park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w 

przestrzeni publicznej. 

26. Nauczyciele prowadzący zajęcia są zobligowani do przestrzegania i promowania zasad higieny (w 

szczególności: higieny rąk, higieny dróg oddechowych, stosowania środków ochrony osobistej, w miarę 

możliwości używanie osłony ust i nosa oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania 

tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, jak również o ryzyku 

nieprzestrzegania zasad higieny oraz wskazówek GIS w powyższym zakresie). 

27. Nauczyciele są zobligowani do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy 

uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godz.11:40-16:00, z zachowaniem zasady 4𝑚2 

na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne lub hala sportowa. 



29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w dwóch grupach (kl. I oraz kl. II-III) w innych 

salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice należy wietrzyć (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

30. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole. Odbywają się po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-

III. Organizowane są w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Po zakończeniu zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz 

dokładne wietrzenie sal. 

31. Biblioteka  pracuje zgodnie z godzinami pracy udostępnionymi na stronie internetowej szkoły.  

32. Czytelnia szkolna w okresie pandemii pozostaje zamknięta i pełni funkcję pomieszczenia 

przeznaczonego na kwarantannę książek (konieczny okres 2 dni). 

33. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych 

środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte 

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

Sprzęty programowe są dokładnie czyszczone. Zaleca się korzystanie z przyborów jednorazowych. 

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

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

 

Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

1. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego, służb medycznych, organu prowadzącego. 

2. Każda osoba, przed wejściem do jednostki oświatowej, obowiązkowo dokonuje dezynfekcji rąk. 

3. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami na bazie alkoholu 

(min.60%). 

4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą regularnie wietrzone (przynajmniej raz na godzinę) 

i dezynfekowane (w szczególności przed i po zakończeniu zajęć). Nie zaleca się używania klimatyzacji. 

5. Dezynfekcja powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć w szczególności 

uwzględnia: czyszczenie klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, biurek i 

stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji (przede wszystkim przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji). 

7. Wprowadza się regularne mycie lub dezynfekowanie biurek, stołów, klamek, włączników światła, 

poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka 

dezynfekcyjnego (po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

8. W placówce prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych. 

9. W placówce zostają wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z 

płynem do dezynfekcji – dezynfekcji rąk. 

10. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, które należy 

wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

 

Gastronomia, wydawanie posiłków, spożywanie posiłków  

w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 



1. W placówce rezygnuje się z dostępu uczniów do źródełka wody pitnej. Dzieciom zapewnia się dostęp do 

wody pitnej w stołówce szkolnej pod nadzorem opiekuna. 

2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

4. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Pracownicy zachowują odpowiednią 

odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – stosują środki ochrony 

osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

5. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie 

posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między 

stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

6. Z sali jadalnej usunięte zostają dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) i są 

wydawane bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty 

powinny są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

7. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej. Wprowadza się zmianowe 

wydawanie posiłków dla poszczególnych grup. 

8. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo muszą umyć ręce wodą z mydłem. 

9. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. 

10. Naczynia i sztućce po posiłku muszą być myte i dezynfekowane termicznie przy wykorzystaniu 

zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temp. powyżej 60℃; zmywarka musi być sprawna 

technicznie oraz systematycznie odkamieniana. 

11. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi. 

12. Personelowi kuchennemu zostaje zapewniona właściwa do potrzeb ilość środków ochrony osobistej typu 

maseczki lub przyłbice, rękawice ochronne wykonane z materiałów posiadających dopuszczenie do 

kontaktu  z  żywnością,  dodatkowa  odzież  robocza  oraz dodatkowe środki do dezynfekcji rąk. 

13. W miarę możliwości pracownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny, wynoszący 

minimum 1,5 m. 

14.  Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na bloku żywieniowym osób postronnych. 

15.  Zabronione jest wnoszenie na stanowiska związane z obróbką żywności jakichkolwiek rzeczy 

osobistych typu torebka, telefon komórkowy czy jedzenie. 

 

Postępowanie na wypadek wystąpienia podejrzenia zarażenia  

bądź zachorowania na COVID-19 u pracownika 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (m.in. gorączka, suchy kaszel, 

zmęczenie, ból gardła, trudności z oddychaniem, biegunka) u pracowników nie powinni oni przychodzić 

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie należy powiadomić też 

niezwłocznie dyrektora placówki. 



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

sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy, kontaktu z dziećmi oraz 

osobami dorosłymi. 

3. W placówce zostaje wyznaczone i przygotowane pomieszczenie(izolatorium-gabinet pielęgniarski), w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Dyrektor powiadamia fakcie wystąpienia objawów chorobowych organ prowadzący oraz właściwą 

miejscową powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i 

zaleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

6. Dyrektor placówki zobowiązany jest do ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach jednostki oświatowej, w których przebywała osoba podejrzana. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

8. W razie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. W przypadku, gdy pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która 

aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor placówki w porozumieniu z 

właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

10.  W placówce zostają udostępnione w określonym miejscu potrzebne numerów telefonów, w tym stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

 

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

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

2. Dziecko pozostanie w izolatce pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

3. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, rękawiczki, 

przyłbica). We wspomnianej izolatce, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w 

Siemiatyczach tel. 85 656 04 36, oraz organ prowadzący Urząd Gminy w Mielniku tel. 85 656 58 61. 

5. Po przyjeździe rodziców/prawnych opiekunów dziecko pozostaje pod ich opieką. Dalsze działania 

podejmuje dyrektor placówki w porozumieniu z Sanepidem, organem prowadzącym i o podjętych 

decyzjach niezwłocznie informuje rodziców/prawnych opiekunów i personel placówki. 

 

 

 

 


