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Procedury bezpieczeństwa sanitarnego Obowiązujące podczas rozdania świadectw 
szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej nr1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju 
 
 
 
 
 

Rozdał 1. 
Osoby uczestniczące w spotkaniu kończącym rok szkolny 2019/2020 /rozdanie świadectw/ 

 
 
1.1. Na rozdanie świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, wychowawca, nauczyciel, inny 
wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną.  
1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również Szkołę Podstawową  nr1 w 
Biłgoraju . 

  
1.2. Wychowawca czeka o wyznaczonej godzinie przy wskazanym uczniom wejściu na swoją grupę,  
a następnie wprowadza dzieci do sali. 
 
1.3. Uczeń przychodzi na rozdanie świadectw o wyznaczonej godzinie i przez wyznaczone wejście udaje 
się pod opieką wychowawcy do wyznaczonej sali. Po rozdaniu świadectw uczniowie niezwłocznie  
tą samą drogą opuszczają budynek szkoły. 
 
1.4. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w rozdaniu świadectw nie może przyjść  
do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  
 
1.5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  
 
1.6. Podczas rozdania świadectw w szkole mogą przebywać wyłącznie:  
1) uczniowie odbierający świadectwa  
2) osoby realizujące zadania zlecone przez dyrektora szkoły, tj. wychowawcy, nauczyciele. 
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.  
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  
 
 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,  
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę wydał dyrektor 
szkoły, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  
 
 
1.7. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, itp.  
 
1.8. Rodzice małoletnich dzieci z klas I-III oczekują na swoje dzieci przed szkołą.  
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Rozdał 2. 
Środki bezpieczeństwa osobistego 

  
 
2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp  
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  
 
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby 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 w których rozdawane będą świadectwa szkolne po zajęciu miejsc przez uczniów.  
 
2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po zajęciu miejsca 
w sali (w trakcie rozdawania świadectw) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby przekazać mu dokumenty  
2) wychodzi do toalety  
3) podchodzi do niego inna osoba uprawniona do przebywania w szkole  
4) kończy spotkanie i wychodzi z sali.  
 
2.4. Wychowawcy i inne osoby uczestniczące w przekazaniu świadectw, podczas poruszania się po sali 
powinny mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 
niezbędnego odstępu.  
 

2.5. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 
rozdania świadectw, nawet po zajęciu miejsca w sali. 
 
2.6. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do odbioru świadectwa  
w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 
uczniami oraz uczniami zdającymi i nauczycielami, wynosi 2 m.  
 
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją przekazania świadectwa  uczniom, którzy  
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 
  

1. Sytuacja, w której dany uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 25 czerwca 2020 r. do godziny 12.00  
(nr telefoniczny szkoły  84/686 07 17 ) 

 

2. Wychowawcy oraz inne osoby zaangażowane w przekazywanie świadectw, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinny – kiedy  
jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.  

 
2.7. Uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerw między poszczególnymi spotkaniami,  
ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – 
znajdujących się w nich sprzętów.  
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Rozdział 3. 
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

 
3.1. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:  
1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu  
2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej  
3) zawierające numery telefonów do służb medycznych  
4) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).  
 
3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym 
korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
 
3.3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu znajdują się 
informacje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  
 
3.4. Rozdanie świadectw może być przeprowadzane w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych,  
na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem 
zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu 
nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu 
odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby 
ludzkie – rozdanie świadectw z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali tj. w grupach  
nie przekraczających połowy liczby uczniów danego zespołu klasowego.  
 
3.5. Ławki w sali ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej  
1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. W jednej ławce znajduje się jeden uczeń. 
 

3.6. Miejsca dla wychowawców zostały przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego 
odstępu od uczniów oraz od pozostałych osób. W trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele  
są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Nauczyciele powinni do niezbędnego 
minimum ograniczyć poruszanie się po sali.  
 
3.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający  
oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią 
sytuacje, w których sale są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  
 
3.8. Sale są wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę, dbając  
o zapewnienie komfortu uczniom.  
 

3.9. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalet.  
 
3.10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono  plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  
 
3.11. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.  
 
3.12. Ławki oraz krzesła w sali dezynfekowane są przed i po każdym wykorzystaniu.  
 
3.13. Na terenie szkoły jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych.  
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Rozdział 4. 
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu rozdania świadectw 

 
 

4.1. Przed rozpoczęciem spotkania należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia  
do toalety lub wyjścia z sali po rozdaniu świadectw  
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu  
i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką  
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym rozdaniu 
świadectw.  
 
4.2. Aby unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą /rozpoczęcie i zakończenie/ 
dyrektor szkoły:  

1) przekazał uczniom i rodzicom za pośrednictwem informacji w dzienniku elektronicznym  
oraz przez wywieszenie na drzwiach wejściowych do szkoły z wyprzedzeniem 3-dniowym, 
informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem rozdania 
świadectw (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej)  

2) wskazał uczniom różne wejścia wg podziału na sale lub oddziały  
3) wskazał uczniom różne godziny wejść do szkoły - zgodnie z harmonogramem.  
4) wskazał czas na rozdanie świadectw w grupie – ok. 15 minut 
5) wskazał uczniom drogi wyjścia z budynku po rozdaniu świadectw, przypominając o konieczności 

niezwłocznego opuszczenia budynku po otrzymaniu świadectwa.  
 
Dyrektor prosi aby wrażeniami po rozdaniu świadectw uczniowie dzielili się między sobą  
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań  
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  
 
4.3. W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r., będzie to możliwe 
po zgłoszeniu się do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju. 
 
Procedurę podaje się do wiadomości nauczycieli, uczniów rodziców a także pracowników szkoły. 
 
 
Biłgoraj, dn. 23 czerwca 2020r.                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 

   im. Sługi Bożego Księdza Prymasa  
   Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

    w Biłgoraju  
                mgr Marian Kurzyna 
 
 

 
 
 


