
Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku 
w warunkach epidemii 

W sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 wprowadzona zostaje procedura funkcjonowania 
szkoły  w  warunkach  epidemii,  do  której  przestrzegania  zobowiązani  są  wszyscy  uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa 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.). 

2. 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 2003 
r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).  

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 
2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpiecznej organizacji pracy szkoły w warunkach epidemii. 

2. Celem procedury jest:

a) określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, 
rodziców  celem  zapewnienia  bezpiecznych  warunków  nauki  i  pracy  w  szkole  w  czasie 
epidemii,

b) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

§ 2.

Organizacja zajęć w szkole

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. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia 
do szkoły. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji Dyrektorowi szkoły.
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3. Uczniowie mogą być  przyprowadzani  do szkoły i  z  niej  odbierani  tylko przez rodziców lub 
upoważnione  osoby  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych. 
W drodze do i ze szkoły rodzice lub upoważnione osoby z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Dyrektor  wyznacza  pracownika  szkoły,  który  przy  wejściu  do  szkoły  dokonuje  pomiaru 
temperatury  ucznia/pracownika/rodzica/opiekuna  prawnego,  którego  stan  zdrowia  budzi 
wątpliwości.

5. Nauczyciele w godzinach 7.45 – 8.15 wchodzą wejściem od strony ul. Słonimskiej.

6. Rodzice (osoby upoważnione) uczniów nie wchodzą do budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy uczeń wymaga pomocy w poruszaniu się i gdy zgodę na przebywanie rodzica na terenie 
szkoły wyrazi Dyrektor.

7. Do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. tylko do szatni szkolnej mogą wchodzić wyłącznie rodzice 
uczniów klas I  oraz rodzice uczniów klas  II-VIII wymagających pomocy w poruszaniu się,  za 
zgodą dyrektora szkoły, zachowując zasady:

a) tylko 1 rodzic lub upoważniona osoba z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego rodzica / upoważnionej osoby z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu  społecznego  w  odniesieniu  do  pracowników  szkoły  oraz  innych  uczniów  min. 
1,5 m,

d) rygorystycznego  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  prawa  związanych 
z bezpieczeństwem  zdrowotnym  obywateli  (m.in.  stosować  środki  ochronne:  osłona  ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Rodzice, o których mowa w pkt 4 i 5 nie grupują się w szatni, po przyprowadzeniu dziecka do 
szatni bezzwłocznie opuszczają budynek szkoły.

9. Uczniowie, którzy nie są objęci opieką świetlicową:

a) przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji,

b) w szatni zostawiają swoje wierzchnie okrycia, zmieniają obuwie,

c) uczniowie  klas  I-III  oraz  inni  uczniowie  wymagający pomocy w doprowadzeniu  czekają 
w świetlicy na wychowawcę, nauczyciela lub pomoc nauczyciela, który zaprowadzi ich do 
sali lekcyjnej,

d) pozostali  uczniowie  z  szatni  przechodzą  samodzielnie  do  sal  lekcyjnych  wyznaczonym 
ciągiem komunikacyjnym. 

10. Wychowawcy oraz nauczyciele po zakończonych lekcjach:

a) odprowadzają uczniów korzystających z opieki świetlicowej do świetlicy,

b) sprowadzają uczniów nie objętych opieką świetlicową do szatni, czekają aż uczniowie ubiorą 
się i odprowadzają uczniów do wyjścia i przekazują uczniów rodzicom (lub upoważnionym 
osobom).
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11. Uczniowie  nie  przemieszczają  się  po  szkole  bez  uzasadnionej  potrzeby.  Organizacja  zajęć 
lekcyjnych zakłada zminimalizowanie częstej  zmiany sal,  w których uczniowie mają zajęcia. 
W miarę  możliwości  należy  zachować  dystans  między  osobami  przebywającymi  na  terenie 
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 

12. Na  wszystkich  zajęciach  nauczyciele  korzystają  z  takich  pomocy  dydaktycznych, 
specjalistycznych,  które  można  zdezynfekować.  Przedmioty  i  sprzęty  znajdujące  się  w  sali, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić 
do nich dostęp.

13. We  wrześniu  nauczyciele  prowadzący  zajęcia  rewalidacyjne  pozostają  podczas  przerw 
z uczniami w klasie, pozostali nauczyciele wychodzą z uczniami na przerwę i tam pełnią dyżury.

14. Zajęcia lekcyjne w klasach I-VIII:

a) każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku,

b) uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi, 

c) uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, podręczników,

d) jeżeli  uczeń  nie  ma  własnych  przyborów  piśmienniczych  (długopis,  ołówek,  mazak), 
a nauczyciel  ma  dodatkowe  przybory,  to  może  zadecydować  o  użyczeniu  uczniowi 
wymienionych przyborów pod warunkiem ich dezynfekcji, 

e) uczniowie mogą – jeżeli rodzice uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos (maseczka, 
przyłbica) w trakcie lekcji, na przerwie,

f) jeśli  rodzice/prawni  opiekunowie  decydują  się  na  posiadanie  przez  dziecko  maseczki  są 
zobowiązani  do  przekazania  nauczycielowi  odpowiednich  ich  ilości  zapakowanych 
w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka,

g) obowiązek  zasłaniania  nosa  i  ust  przez  uczniów  może  być  wprowadzony  w  przypadku 
wystąpienia okoliczności podwyższonego zagrożenia zdrowia,

h) w przestrzeni wspólnej pracownicy szkoły nie są zobowiązani są do noszenia przyłbic lub 
maseczek,

i) nauczyciele  mogą  –  jeżeli  uznają  to  za  właściwe  –  mieć  zakryte  usta  i  nos  (maseczka, 
przyłbica), rękawiczki jednorazowe w czasie zajęć lekcyjnych lub przerw,

j) w  przypadku  przedmiotów  (języki  obce,  język  polski,  geografia,  historia),  na  których 
korzysta  się  ze  słowników,  atlasów,  należy  formy  książkowe  zastąpić  formami 
elektronicznymi,

k) uczniowie  wchodząc  na  zajęcia  do  sali  informatycznej  dezynfekują  dłonie  płynem 
znajdującym się w sali,

l) uczniowie dezynfekują dłonie przy wykonywaniu czynności na tablicy (np. wykonywanie 
zadań obliczeniowych, pisanie na języku polskim i językach obcych); tematy lekcji zapisują 
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na  tablicy  nauczyciele;  przy  tablicy  należy  zachować  dystans  między  nauczycielem 
a uczniem min. 1,5 m,

m) w przypadku tablic interaktywnych należy w miarę możliwości ograniczyć dotykanie ekranu, 
a korzystać z „pisaków”, które można łatwo i bezpiecznie zdezynfekować; po zakończeniu 
pracy przez ucznia przy tablicy interaktywnej, uczeń musi zdezynfekować dłonie.

15. Podczas organizacji zajęć z wychowania fizycznego nauczyciele uwzględniają zasady:

a) organizują zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu np. boisku szkolnym,

b) stosują ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych, w których nie można zachować dystansu 
społecznego,

c) wykorzystują sprzęt, który można zdezynfekować, skutecznie umyć, uprać,

d) na  bieżąco  czyszczą  lub  dezynfekują  sprzęt,  przybory  wykorzystane  na  zajęciach  (piłki, 
skakanki, obręcze, itp.) środkiem znajdującym się na sali gimnastycznej lub w magazynku 
sprzętu sportowego; po dokonaniu bieżącej dezynfekcji nauczyciel odkłada sprzęt na miejsce 
w magazynku sprzętu sportowego.

16. Zajęcia świetlicowe: 

a) zajęcia  świetlicowe  odbywają  się  w  jednej  sali,  a  w  razie  potrzeby  w  innych  salach 
dydaktycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii,

b) uczniowie  objęci  opieką  świetlicową  przychodzą  do  szkoły  w  wyznaczonych  godzinach 
zgodnie z obowiązującym grafikiem pracy na dany rok szkolny,

c) uczniowie w szatni zostawiają swoje wierzchnie okrycia, obowiązkowo zmieniają obuwie,

d) szczegółowe procedury funkcjonowania świetlicy znajdują się w regulaminie pracy świetlicy.

17. Zajęcia biblioteczne odbywają się zgodnie z regulaminem pracy biblioteki.

18. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

a) nie organizuje się masowych imprez i uroczystości z udziałem licznej grupy uczniów,

b) w  uroczystościach  nie  uczestniczą  rodzice  i  inni  członkowie  rodzin,  czyli  nie  można 
zapraszać rodziców, dziadków np. na jasełka, Dzień Babci,

c) nie organizuje się dyskotek szkolnych,

d) imprezy szkolne wynikające z harmonogramu są organizowane w formie konkursu, wystawy, 
prezentacji itp.,

e) uroczystości wynikające z harmonogramu będą organizowane po wcześniejszym ustaleniu z 
Dyrektorem szkoły.

19. Organizacja wycieczek i wyjść poza teren szkoły:

a) nie organizuje się wyjść masowych (kilka klas jednocześnie),
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b) nauczyciel  może  zorganizować  wyjście  grupowe  na  spacer,  do  kina,  teatru,  muzeum, 
kręgielni po uzyskaniu zgody od wszystkich rodziców,

c) przy  organizacji  wyjścia  wymagającego  skorzystania  ze  środka  komunikacji,  należy 
uwzględnić ograniczenia wynikające z korzystania z komunikacji miejskiej,

d) nauczyciele  i  uczniowie  w  czasie  wyjść  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,

e) nie organizuje się wyjść do lokali gastronomicznych typu pizzeria, McDonald's, KFC, itp.

20. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się uczniów w szatniach, toaletach oraz 
biegania po korytarzach szkolnych.

21. Przy wejściu do szkoły, w salach lekcyjnych znajdują się pojemniki ze środkiem do dezynfekcji  
rąk. 

22. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  przynosić  do  szkoły  przedmioty  tj.  
zabawki, piłki, maskotki. Opiekunowie powinni zadbać o ich regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję). Uczeń nie powinien udostępniać przyniesionych rzeczy innym uczniom.

23. Sale, gabinety, korytarze wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby mogą być wietrzone także w czasie zajęć.

24. Jeżeli  pracownik  szkoły zaobserwuje  u  ucznia  objawy mogące  wskazywać  na  infekcję  dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować go w odrębnym 
wyznaczonym  i oznakowanym miejscu.

a) pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości,

b) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

c)  dyrektor  lub  wicedyrektor/pracownik  wskazany przez  dyrektora  bezzwłocznie  zawiadamia 
rodziców/opiekunów o  zaistniałej  sytuacji  oraz o  konieczności  odebrania  ucznia  ze  szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu),

d) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka.

25. Komunikacja z rodzicami uczniów odbywa się drogą telefoniczną. 

26. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji  dróg  oddechowych  zgłasza  ten  fakt  dyrektorowi  i  bezzwłocznie  udaje  się  do 
wyznaczonego  izolatorium.  Pracownik  powinien  skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

27. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  z  infekcją  dróg  oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

28. O podejrzeniu zakażenia Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ prowadzący Departament Edukacji 
tel. 85 869 6330.
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29. Wszelkie działania podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - 
Epidemiologiczną i organem prowadzącym.

30. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły 
będzie  mógł  zawiesić  prowadzenie  zajęć  w  formie  stacjonarnej  i  wprowadzić  kształcenie 
mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu 
zgody  organu  prowadzącego  i  pozytywnej  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego. 

31. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien 
być  dłuższy  niż  zwyczajowo  14  dni  przeznaczone  na  czas  kwarantanny,  a  Dyrektor 
w porozumieniu  z  nauczycielami  może  na  ten  okres  ograniczyć  zakres  treści  materiału 
z poszczególnych przedmiotów. 

32. Dyrektor  szkoły będzie  mógł  podjąć  decyzję  o  wprowadzeniu  Wariantu  B,  czyli  kształcenia 
mieszanego,  gdy państwowa powiatowa stacja  sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną 
taką organizację  nauki,  biorąc pod uwagę poziom i  charakter  zachorowań na danym terenie  
i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. 

33. Kształcenie  mieszane  (tzw.  hybrydowe)  może  dotyczyć  organizowania  zajęć  w  mniejszych 
grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne) 
a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. 

34. Dyrektor  szkoły  będzie  organizować  kształcenie  zdalne  np.  dla  uczniów  pozostających  na 
kwarantannie  i  uczniów,  którzy  mają  orzeczenie  o  indywidualnym  nauczaniu  z  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej  i  posiadają  opinię  lekarza  o  przeciwwskazaniach  do 
bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych. 

35. Dyrektor  szkoły będzie mógł  podjąć decyzję o wprowadzeniu wariantu C,  czyli  zawieszeniu 
wszystkich  zajęć  stacjonarnych  i  przejściu  na  nauczanie  zdalne  dla  wszystkich  uczniów. 
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna 
opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  która zostanie  podjęta  gdy będzie 
duże  zagrożenie  epidemiczne  w  powiecie  lub  będą  przypadki  zachorowań  lub  kwarantanny 
większej grupy osób w szkole.

36. Wychowawcy klas są zobowiązani do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie 
zorganizowana nauka.

37. Nauczyciele  i  specjaliści,  realizując  naukę  na  odległość,  zobowiązani  są  do  dostosowania 
sposobów  oraz  metod  pracy  do  potrzeb  i  możliwości  uczniów,  w  tym  wynikających  z  
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

38. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
niepełnosprawności  intelektualnej  w  stopniu  głębokim,  nauczyciele  są  zobowiązani  do 
informowania rodziców o dostępnych materiałach i  możliwych formach ich realizacji  w celu 
wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

39. W  okresie  czasowego  zawieszenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  ograniczony  jest 
obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków 
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gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to 
niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

40. Nauczyciele  realizują  zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego  sposobu  kształcenia  w  ramach  obowiązującego  ich  dotychczas  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Kształcenie uczniów będzie odbywało 
się głównie za pośrednictwem platformy edukacyjnej G Suite.

41. Informacja  do  senepidu  o  zachorowaniu  wśród  uczniów  lub  personelu,  może  pochodzić  od 
rodziców lub pełnoletniego ucznia,  dyrektora szkoły,  lub innych pracowników szkoły,  którzy 
uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.  Przeprowadza  on  dochodzenie 
epidemiologiczne,  a  następnie,  w  razie  potrzeby,  podejmuje  czynności,  które  mają  na  celu 
zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

42. Organy  kolegialne,  takie  jak  rada  pedagogiczna,  rada  rodziców,  samorząd  uczniowski 
w przypadku przejścia na zdalną formę kształcenia mogą funkcjonować: 

a) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) za pomocą innych środków łączności.

§ 3.

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

1. Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  wyłącznie  osoby  bez  jakichkolwiek  objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, pracownik, rodzic ma obowiązek 
zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi szkoły.

3. W szkole  obowiązuje  ograniczenie  przebywania  osób z  zewnątrz  do  niezbędnego  minimum, 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i w wyznaczonych obszarach:

a) obowiązek  stosowania  środków  ochrony:  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe  lub 
dezynfekcja rąk,

b) tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych,

c) osoby wskazane w § 1. pkt 4 i 5,

d) przedstawiciele instytucji świadczących usługi na rzecz szkoły,

e) interesanci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

f) rodzice indywidualnie umówieni z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem.

4. Wszystkie  osoby  z  zewnątrz  wchodzące  do  budynku  szkoły  dezynfekują  ręce  płynem  do 
dezynfekcji, który znajduje się przy wejściu do szkoły, zgodnie z zamieszczoną informacją.
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5. Osobom  z  zewnątrz  wchodzącym  do  budynku  (interesantom,  rodzicom  umówionym 
indywidualnie  z  wychowawcą,  nauczycielem,  dyrektorem),  których  stan  zdrowia  budzi 
wątpliwości, wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała przed ich wejściem do 
szkoły termometrem bezdotykowym.  W sytuacji  jeżeli  pomiar  temperatury wskazuje wartość 
380C i powyżej, osoba ta nie jest wpuszczona na teren szkoły.  W przypadku braku zgody na 
pomiar temperatury, osoba taka nie jest wpuszczana do szkoły. W celu załatwienia swojej sprawy 
kontaktuje się poprzez środki komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

6. W szkole prowadzi się rejestr osób z zewnątrz wchodzących do budynku. Rejestr zawiera imię 
i nazwisko osoby, godzinę przyjścia do szkoły, cel przyjścia (gdzie?, do kogo?), godzinę wyjścia. 
Rejestr prowadzi upoważniony przez Dyrektora pracownik.

7. Obsługa interesantów odbywa się przez sekretariat, zachowując zasady:

a) maksymalnie w sekretariacie mogą przebywać 1 osoba,

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

c) interesanci  mają  obowiązek  stosowania  środków  ochrony  osobistej:  osłona  ust  i  nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

8. Wszyscy  pracownicy  szkoły  muszą  stosować  i  przestrzegać  podstawowych  zasad 
zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

a) często myć ręce,

b) stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu zasłaniając usta i nos łokciem,

c) unikać dotykania oczu, nosa i ust.

9. Pracownik do spraw kadr, pracownicy księgowości obsługują interesantów, zachowując zasady:

a) w pomieszczeniu może przebywać jeden interesant,

b) dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m,

c) interesanci  mają  obowiązek  stosowania  środków  ochrony  osobistej:  osłona  ust  i  nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

10. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w łazienkach, na korytarzach, 
odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy.

11. Na koniec dnia, po zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, wszystkie pomieszczenia, sprzęty są 
dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

12. Po  dezynfekcji  należy  wietrzyć  pomieszczenia  przestrzegając  zaleceń  producenta  odnośnie 
stosowania środków dezynfekujących. 

§ 4.

Obowiązki dyrektora
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1. Dyrektor  opracowuje  procedurę  funkcjonowania  szkoły  w  warunkach  epidemii  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi MEN, GIS i MZ.

2. Współpracuje  z  organem  prowadzącym,  organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny, 
państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. 

3. Przy  wejściu  do  szkoły  umieszcza  płyn  dezynfekujący,  a  w  pomieszczeniach  higieniczno-
sanitarnych  mydła  antybakteryjne  oraz  instrukcje  z  zasadami  prawidłowego  mycia  rąk  dla 
dorosłych i dzieci oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek 
i maseczek. 

4. Monitoruje codzienne prace porządkowe w warunkach epidemii, w szczególności w zakresie:

a) utrzymania w czystości sal lekcyjnych, 

b) utrzymania w czystości pomieszczeń sanitarno-higienicznych,

c) utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych,

d) dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  –  poręczy,  klamek,  powierzchni  płaskich  (blaty 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników),

e) dezynfekcji przyborów sportowych (np. piłki, skakanki),

f) usunięcia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować. 

5. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.

6. We współpracy z  pielęgniarką  szkolną,  ustala  i  upowszechnia  zasady korzystania  z  gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy.

7. Organizuje wydawanie posiłków.

8. Organizuje  na  terenie  szkoły  miejsce,  w  którym będą  izolowane  osoby wykazujące  objawy 
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel.

9. Przy organizacji  żywienia  w szkole,  obok warunków higienicznych wymaganych  przepisami 
prawa,  wprowadza  zasady  szczególnej  ostrożności,  dotyczące  zabezpieczania  pracowników 
(odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, dystans społeczny). 

10. W przypadku wystąpienia  u  pracownika  niepokojących  objawów sugerujących  infekcję  dróg 
oddechowych odsuwa pracownika od pracy oraz:

a) obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  z  infekcją  dróg  oddechowych, 
bezzwłocznie poddaje gruntownemu sprzątaniu,

b) bezzwłocznie zleca dezynfekcję powierzchni dotykowych,

c) stosuje  się  do  indywidualnych  zaleceń  wydanych  przez  organy  Państwowej  Inspekcji 
Sanitarnej,

d) izoluje pracownika w wyznaczonym pomieszczeniu.
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11. W  przypadku  korzystania  przez  uczniów  z  urządzeń  terenowych,  sprawdza  czy  sprzęt  na 
boiskach jest  regularnie  czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  Jeżeli  nie  ma 
takiej możliwości, zabezpiecza go przed używaniem.

12. Wyznacza  pracownika  szkoły,  który  dokonuje  pomiaru  temperatury  osobom  z  zewnątrz 
wchodzącym do szkoły przed ich wejściem na teren placówki.

13. Codziennie monitoruje wraz z wicedyrektorami wypełnianie obowiązku sprawdzania obecności 
przez  nauczycieli  na  zajęciach  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  celem szybkiego  ustalenia  listy 
uczniów przebywających w tym samym czasie  na  zajęciach,  w których  uczestniczyła  osoba 
podejrzana o zakażenie.

§ 5.

Obowiązki pracowników pedagogicznych

1. Pracownicy  pedagogiczni  podejmują  działania  profilaktyczne  i  edukacyjne  ze  szczególnym 
zwróceniem uwagi na:

a) częstotliwość mycia rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety),

b) prawidłowe  zachowanie  się  podczas  kichania  i  kaszlu,  wycierania  nosa  w  jednorazową 
chusteczkę,

c) zakaz przytulania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

e) unikania przytulania się uczniów do siebie.

2. Bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez uczniów wprowadzonych instrukcji (np. 
instrukcja mycia rąk, instrukcja dezynfekowania rąk).

3. Wyjaśniają  uczniom  zasady  obowiązujące  w  szkole  ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na 
przestrzeganie zasad higieny w warunkach epidemii.

4. Egzekwują  przestrzeganie  przez  uczniów  postanowień  zawartych  w  Procedurach 
funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku w warunkach epidemii.

5. Wychowawcy:

a) zapoznają  uczniów  z  Procedury  funkcjonowania  Szkoły  Podstawowej  Nr  46  Specjalnej  
w Białymstoku w warunkach epidemii,

b) na pierwszym spotkaniu z rodzicami przekazują informacje dotyczące zasad funkcjonowania 
szkoły w warunkach epidemii, 

c) zbierają  od  rodzica  zgody na  pomiar  temperatury ciała  ucznia  w przypadku  wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych,
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d) zapoznają uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzinami jej pracy,

e) przekazują do sekretariatu informacje dotyczące zmiany numeru telefonu rodziców celem 
zapewnienia skutecznej komunikacji z rodzicami ucznia.

6. Nauczyciel  organizuje  przerwy dla  swoich  uczniów w interwałach  adekwatnych  do  potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż co 45 min. zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

7. Nauczyciel  przy organizacji przerw uwzględnia zasady:

a) w czasie przerwy uczniowie przebywają pod opieką wychowawcy,

b) należy unikać organizowania większych skupisk dzieci na korytarzu,

c) można organizować przerwy w sali lekcyjnej. 

8. Nauczyciele wietrzą sale, w których prowadzą zajęcia w czasie przerwy (po zakończeniu lekcji 
nauczyciel otwiera okna), a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9. Nauczyciele  dbają  o usunięcie  z  sal,  gabinetów przedmiotów i  sprzętów, których nie  można 
skutecznie dezynfekować.

10. Nauczyciele systematycznie sprawdzają obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych.

11.

§ 6.

Obowiązki pracowników administracji i obsługi

1. Ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.

2. Wykonują zadania, utrzymując odległość min. 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy.

3. Pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa.

4. Pracownicy obsługi:

a) regularnie  i  starannie  dezynfekują  środkiem  dezynfekującym  lub  wodą  z  detergentem 
powierzchnie dotykowe, w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do 
spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury),

b) wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne) regularnie i starannie 
sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego,

c) po  zakończonej  pracy  gruntownie  czyszczą  z  użyciem  detergentów  lub  dezynfekują 
powierzchnie, sprzęty, gabinety, sale.

5. Pracownicy obsługi pilnują, 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. 
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§ 7.

Obowiązki rodziców

1. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr  
46 Specjalnej w Białymstoku w warunkach epidemii  obowiązującą na terenie placówki.

2. Do  szkoły  przychodzą  tylko  uczniowie  zdrowi,  to  znaczy  bez  objawów  chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, rodzice zgłaszają to Dyrektorowi 
szkoły.

4. Z powodu  podobieństwa  objawów COVID-19  i  alergii  (np.  katar,  kaszel)  oraz  niemożności 
stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie 
trwania epidemii będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii 
tylko wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego lub specjalisty. 

5. Rodzice, którzy odprowadzają dziecko do szkoły zobowiązani są do przestrzegania ustalonych 
godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.

6. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub 
jak najszybszego kontaktu ze szkołą.

7. Rodzice zobowiązani są także do:

a) sprawdzenia  stanu  zdrowia  dziecka  przed  wyjściem  do  szkoły  np.  zmierzenia  dziecku 
temperatury,

b) bezwzględnego  pilnowania,  aby  dziecko  nie  przynosiło  niepotrzebnych  przedmiotów, 
zabawek do szkoły,

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz 
o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania i nieprzytulaniu się 
do innych osób (kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły). 

8. Rodzice ucznia mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.

9. Rodzic  wyraża  zgodę na  pomiar  temperatury ciała  ucznia,  jeżeli  zaistnieje  taka  konieczność 
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

§ 8.

Żywienie – wydawanie posiłków
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1. Przy  organizacji  żywienia  (stołówka,  kuchnia)  w  szkole  obowiązują,  obok  warunków 
higienicznych wymaganych  przepisami  prawa  odnoszących  się  do  funkcjonowania  żywienia 
zbiorowego, zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:

a) zachowanie odległości min. 1,5 m stanowisk pracy,

b) zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej,

c) używanie płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów,

d) utrzymanie  wysokiej  higieny,  mycia i  dezynfekcji  stanowisk pracy,  opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego.

2. Uczniowie i pracownicy szkoły spożywają obiady na stołówce szkolnej.

3. Uczniowie obiady przychodzą pod opieką nauczyciela zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Przed wejściem na stołówkę należy umyć lub zdezynfekować dłonie.

5. W szkole obowiązuje zmianowe wydawanie obiadów, uczniowie spożywają je przy stolikach, 
w na stałe przydzielonych miejscach z rówieśnikami z danej klasy.

6. Dania będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną – pracownika placówki.

7. Uczniowie nie przemieszczają się po stołówce bez potrzeby.

8. Szczegółowe procedury funkcjonowania stołówki i kuchni zawarte są w Procedurze dla bloku 
żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku od 1 września 2020 roku  
ze względu na epidemię COVID-19. 

§ 9.

Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u ucznia  i pracownika szkoły

1. Procedura  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  uczniów  i  rodziców  oraz  wszystkich 
pracowników szkoły.

2. Do  szkoły  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub a warunkach izolacji 
domowych.

3. Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  zdrowe  bez  objawów  chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w warunkach izolacji domowych.

4. W przypadku ucznia, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  stosuje  się  następujący  tryb 
postępowania:
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a) pracownik zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji,

b) dyrektor, nauczyciel lub inny pracownik bezzwłocznie zawiadamia rodziców o stwierdzeniu 
objawów chorobowych,

c) wyznaczony  przez  Dyrektora  pracownik  bezzwłocznie  izoluje  ucznia  w  wyznaczonym 
pomieszczeniu w szkole oraz pozostaje z nim, utrzymując min. dwumetrowy dystans,

d) Dyrektor zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

5. Po otrzymaniu  od  Dyrektora  lub pracownika  informacji  o  stanie  zdrowia  ucznia,  rodzic  jest 
zobowiązany  do  odebrania  dziecka  ze  szkoły  bez  zbędnej  zwłoki  (rekomendowany  własny 
środek transportu).

6. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono 
wystąpienie  zakażenia  COVID-19,  rodzic  ma  obowiązek  natychmiastowego  poinformowania 
o tym Dyrektora szkoły. 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych, stosuje się następujący tryb postępowania:

a) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi,

b) dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

c) pracownik  powinien  on  skontaktować  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,

d) obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  z  infekcją  dróg  oddechowych, 
bezzwłocznie  zostaje  poddany  gruntownemu  sprzątaniu,  dezynfekowane  są  powierzchnie 
dotykowe,

e) dyrektor zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

8. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku, w razie 
złego stanu dziecka lub pracownika dzwoni na 999 w celu ustalenia dalszych działań. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku w warunkach 
epidemii  wchodzą  w  życie  w  drodze  zarządzenia  dyrektora  szkoły  i  obowiązują  do  czasu 
zakończenia epidemii.
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2. Szkoła  zapewnia  niezbędne  środki  bezpieczeństwa  jednak  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 
ewentualne przypadki zakażenia COVID-19 uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i innych 
domowników.

3. Procedura  funkcjonowania  szkoły  w  warunkach  epidemii  może  być  uszczegółowiona  przez 
Dyrektora szkoły w zależności od sytuacji epidemicznej.
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