
Załącznik nr 1 

 

Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece. 

 

1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m). 

2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp  

do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)  

i preparatów do dezynfekcji rąk. 

3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. 

Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów 

służących do dezynfekcji”. 

4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.  

5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być 

przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez 

służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt 

telefoniczny oraz mailowy. 

6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych  

na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.  

7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy 

umyć ręce wodą z mydłem. 

8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i 

pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru. 

9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 

są 2 metry). 

10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z 

instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie  

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,  

jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie 

wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, 

blaty, oparcia krzeseł. 

15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji o 

maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie 

przebywać w bibliotece. 

16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).  

17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ 

grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

18. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie  

na podłodze), jeśli takie są wyznaczone. 

19. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki. 

20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie 

księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych. 

21. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem  

(np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 



22. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej  

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. 

2. Ze względu na warunki lokalowe szkoły w grupie może przebywać do 7 uczniów.  

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

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

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.  

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki przyniesione do szkoły w dniu 25 maja 

pozostają w szafkach uczniów do 7.06. 2020 (uczniowie nie noszą ich do domu) 

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć. 

10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. 

Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę 

na odległość pomiędzy nimi. 

11. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w 

konsultacjach, w innym czasie. 

12. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu  

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile 

warunki atmosferyczne na to pozwalają. 

13. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

14. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

16. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów. Rodzice uczniów nie wchodzą do budynku szkoły, 



pozostawiają dziecko przed drzwiami wejściowymi, mają zakryte usta zachowując odstęp 

co najmniej 1,5 m. 

17.  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, 

innych wyjść poza teren szkoły). 

18. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

19. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni: 

1) Ze względów bezpieczeństwa szatnie dla uczniów klas II przygotowano w sali nr 10, 

uczniowie klasy I korzystają ze swoich szafek, uczniowie klasy III korzystają z szatni przy 

wejściu do szkoły. 

2) Po zakończonych zajęciach i konsultacjach uczniowie schodzą do szatni w obecności 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i konsultacje z zachowaniem odstępu 1,5m. 

3) W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie 

pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy 

uczniów. 

4) Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni. 

5) W szatni nie powinni przebywać rodzice. 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych  

od rodziców w godz. 7.00- 17.00 .  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. Świetlica jest zlokalizowana w sali nr 8. 

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

24. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 

m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

25. Wejścia na teren szkoły będzie monitorowane przez pracowników obsługi a w razie 

możliwości także przez nauczycieli dyżurujących. 

26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

27. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające 

uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem 

odstępu 2 m. W tym celu przed budynkiem szkoły wywiesza się komunikat o treści: 

 

 

 



KOMUNIKAT 

 

„OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO OCZEKIWANIA NA 

NICH PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU 2 METRÓW. 

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!” 

28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń 

przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-

epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.  

29. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W 

tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się komunikat: 

KOMUNIKAT 

„W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie 

środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki 

jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.” 

30. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać  o sposoby szybkiej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami ucznia.  

31. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 


