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Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły  

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza 

aktualizacja od 29 marca 2022  

 

opracowane na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  

 

§ 1 

  Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z 

mydłem. 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako 

elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.  

6. Oopiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na  teren szkoły, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

7. Odgranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

8. Zzapewnia się następujące sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia: 

telefon, poczta elektroniczna – korespondencja prze e-dziennik, portale społecznościowe.     

9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium na 

pierwszym piętrze) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

− ochrona podczas kichania i kaszlu, 

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

12.  Iinfrastruktura szkoły, sprzęt , przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć są  

regularnie czyszczone, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących.     

13. Wwietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) wykonuje się  co najmniej raz na godzinę, w 

 czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

15. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z 



niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie 

lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

16.  Należy przestrzegać  ograniczenia kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji, 

oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

17. Szkoła wwspółpracuje z higienistką szkolną w celu ustalania i upowszechniania zasad korzystania 

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

18.  Po dłuższej przerwie w użytkowaniu źródełek lub fontann wody do picia należy dokonać 

przeglądu technicznego i sprawdzenia stanu higieniczno-sanitarnego urządzeń.  

19. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zdrowotnego 

na terenie szkoły z  uwzględnieniem: 

− specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz 

zwiększonej liczebności oddziałów, 

− zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

− aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 

2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679). 

20. W sytuacji przebywania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi ddyrektor szkoły 

wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące ich funkcjonowania, w porozumieniu z 

ich rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), powinny zachować 

higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,                       

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne czyszczenie                           

i napełnianie dozowników z mydłem. 

3. Codzienne prace porządkowe są monitorowane , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                     

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4. Codzienne wietrzenie sal i korytarzy jest monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

5. Jeżeli w szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie                 

z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali,               

w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 



10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej 

infrastruktury szkoły 

§ 3 

Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na 

spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

§4 

Nauczyciele 

 

1.  Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas 

sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po 

przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 

powietrzu.  

4. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może 

zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

 

                                                              § 5 

Rodzice 

1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania 

epidemii COVID-19. 

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia 

swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. 

Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

§ 6 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą 

przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała 

powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który 



kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do 

czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania 

dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie 

ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza 

odizolowane miejsce w klasie lub Sali. 

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m 

odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej 

odebrać dziecko ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 

dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zakopanem  oraz organ prowadzący 

szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, 

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

§ 7 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej                

u pracowników 

1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z  Procedury oraz 

wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (izlolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność 

wzywa pomoc medyczną.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadza dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami 

zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 8 

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego 

1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest 



dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania 

pomiaru temperatury ciała ucznia, należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak                   

w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na 

zajęcia). 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, 

który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu. 

3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

4. Do szkoły uczniowie/oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzane)                          

o wyznaczonych godzinach. 

5. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu 

społecznego.  

6. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa wejściem do pawilonu przedszkolnego.   

7. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

 

§ 9 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, 

wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie 

pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób 

potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.   

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 01-09-202 r.   

3. Procedura może być modyfikowana. 

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole. 

6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą  na stronie internetowej.   

 

 

a) instrukcja mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak 

b) instrukcja dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

d) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych  

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

