
Kozłów, 02.06.2020r.

PROCEDURA

postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID – 19

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie 

Podstawa prawna: Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wytycznych przeciwepidemicznych z dnia 
15.05.2020r GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - egzamin ósmoklasisty. 

Cel procedury

Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w placówce szkolnej oraz określenie 
obowiązków i zadań personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego 
podejrzenia w czasie organizacji egzaminów ósmoklasisty.

Zakres procedury

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad uczniami w czasie organizacji i 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie 
szkoły.

Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności

1. Uczniowie:

- przychodzą do szkoły zdrowi,

- rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

- stosują się do wytycznych opracowanych w szkole.

2.Nauczyciele:

- informują o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dyrektora szkoły oraz rodziców 
dziecka,

- są zobowiązani do przekazania uczniom wytycznych  dotyczących sposobu organizacji i 
przeprowadzenia egzaminu,

- są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym
zakresie uczniów.

3.Dyrektor:

- przygotowuje  pomieszczenia szkole do przeprowadzenia egzaminu według wytycznych 
GIS



- powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem lub jest
podejrzenie zachorowania, jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu 
lub zachorowaniu.

Procedura „Postępowanie w razie zachorowania lub podejrzenia ”

Sposób prezentacji procedur: 

1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2.Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

3.Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły i uczniów z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z 
własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być 
również rodzice i PSSE 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 02.06. 2020r. 

Opis procedury

I. Zapobieganie:

Organizacja opieki w szkole zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 
15.05.2020r. 

II. Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem uczniów podczas egzaminu 
ósmoklasistów

1.Rodzice (opiekunowie prawni):

-  Rodzic  /  Prawny  opiekun  nie  może  wejść  z  dzieckiem  na  teren  szkoły,  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

-  jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji,  rodzice  są  zobowiązani
powiadomić dyrektora szkoły,

- rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli  zaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

- podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

2.Nauczyciele:

- na egzamin przychodzą bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,



-  nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych albo sami jest objęci są kwarantanną lub izolacją w 
warunkach domowych,

- pilnują, aby zdający nie wnosili na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. Jeśli uczniowie przyniosą w/w przedmioty  nauczyciele 
zobowiązani są do dopilnowania, aby uczniowie pozostawili je w swoich szafkach w szatni.

- pilnują, aby na egzaminie każdy zdający korzystał z własnych przyborów piśmienniczych, 
linijki oraz nie pożyczał przyborów od innych zdających,

- są zobowiązani nosić środki ochrony indywidualnej ( ochrona ust i nosa , rękawiczki 
jednorazowe lub prowadzić dezynfekcję rąk )

-informują o podejrzeniu zachorowania dyrektora szkoły,

- są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym
zakresie uczniów,

-powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 
1,5 m, oraz przestrzegać w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów - powinny wynosić 
min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

3. Uczniowie:

- czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej,  zachowują odpowiedni odstęp (co 
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,

-na teren szkoły mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających,

- są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po 
zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

-  jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet 
po zajęciu miejsca przy stoliku,

3. Dyrektor:

- powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem lub jest
podejrzenie zachorowania, jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy o podejrzeniu 
lub zachorowaniu.



- zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów podczas  egzaminu i przychodzenia do szkoły;

- monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

III. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis 
działań

1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u zdającego:

a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2.Dyrektor szkoły  powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka.

3.Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz 
poinformować dyrektora lub nauczyciela o diagnozie lekarskiej.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy 
powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Miechowie oraz stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń.

5. Dyrektor nakazuje gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał 
pracownik oraz dezynfekcję powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

6. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ 
prowadzący i kuratorium oświaty a także stacje sanitarno-epidemiologiczną:


