
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ                                 

W SOCHACZEWIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 poz. 1519) 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja  r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii  (Dz. U. z 2021 r. poz 951) 

3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem                                            

i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 r. poz. 493 ) 

4) Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego    

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny 

 

 

§ 1 

 

 Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci  

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

został  nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą  być  przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez osoby zdrowe, 

gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły lub na jej teren, 

zachowując zasady: 

 

a) Jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi 

b) Dystans od kolejnego dziecka/ opiekuna min. 1,5 m 

c) Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m 

d) Opiekunowie powinni przestrzegać  przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

 

 

4. Po przyjęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. 

5. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli 

temperatura ciała dziecka jest wyższa niż 380 C zabiera je ze sobą do domu.  

6. W przypadku uczniów klas 4-8 korzystających z zajęć w formie konsultacji uczeń ma 

obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i  podlega mierzeniu temperatury 

przez pracownika szkoły. 

7. Rodzic odbierający dziecko oczekuje pozostając na zewnątrz budynku lub w wydzielonej 

strefie, pracownik szkoły informuje wychowawcę o przybyciu rodzica, następnie 

przygotowuje ucznia do wyjścia na zewnątrz i przekazuje bezkontaktowo  rodzicowi. 

8. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie. 



 

 

§ 2 

Organizacja zajęć – edukacja wczesnoszkolna  

1. Poszczególne grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach.. 

2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele. 

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 

m 

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela 

- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela 
- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów 

- w miarę potrzeby zapewnienie przez pracodawcę nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania uczniów                                        

o procedurach obowiązujących w szkole oraz o ryzyku, jakie niesie ze sobą 

nieprzestrzeganie zasad higieny. 

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

6. Podczas zabaw swobodnych i zajęć organizowanych przez nauczyciela należy 

podejmować starania o zachowanie bezpiecznej odległości, wykorzystując całą wolną 

przestrzeń sali. 

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

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

8. W sali gimnastycznej mogą przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

9. Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy 

dokładnie i systematycznie  czyścić  i dezynfekować.  

10. Dzieci, pod opieką nauczyciela, korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości                                  

i zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

11. Z powodu braku możliwości dezynfekowania sprzętu na boisku szkolnym i placu zabaw 

sprzęt zostaje wyłączony z użytku.  

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

dystans. 

13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

14. Rekomenduję się organizacje wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego 

15. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.  

16. Sale lekcyjne i salę gimnastyczną  należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie 

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

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

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



18. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne 

pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do 

szkoły zgodnie z planem, aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas. 

19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

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

sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący 1.5 m.  

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami. 

22. Należy zapewnić taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 

23. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych 

klas, aby umożliwić  zachowanie dystansu społecznego. 

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, w miarę możliwości w grupach uczniów z 

danej klasy lub w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

26. Zaleca się regularne mycie rąk woda z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. 

27. Świetlice należy wietrzyć ( nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci), w 

szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych. 

28. W celu szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka rodzice/opiekunowie 

udostępniają aktualny numer telefonu. Rekomendowany jest szybki  kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

 

§ 3 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym szkoły należy umieścić numer do kontaktu z inspekcja sanitarną w 

sprawie korona wirusa (+48 22 25 00 115) oraz numery alarmowe(999; 112) 

2. Na tablicy informacyjnej (wejście główne szkoły) umieszcza się informację                                              

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Przy wejściu do szkoły umieszcza się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.  

4. Personel szkoły zobowiązany jest do dopilnowania, aby rodzice/opiekunowie 

dezynfekowali dłonie przy wejściu do szkoły lub zakładali rękawiczki ochronne, mieli 

zakryte  usta i nos oraz nie przekraczali obowiązujących stref przebywania. 
5. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem 

oraz dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.  

6. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, 

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

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak 

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



8. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni                                                

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę  na usta i nos. 

9. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje. 

10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

11. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

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

tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 4 

Organizacja żywienia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia pracowników: 

- zapewnić odległość stanowisk pracy 1,5 m 

- zapewnić środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) 

- utrzymywać wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych 

- w przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii 

powinni stosować maseczkę ( rekomendowane maseczki chirurgiczne) 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk i ich 

dezynfekcję. 

3. Pracownicy kuchni zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny pomieszczeń kuchni, 

mycia  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz 

dezynfekcji  naczyń i sztućców przy wykorzystaniu zmywarki  z dodatkiem detergentu,                     

w temperaturze min. 60oC lub ich wyparzania. 

 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w bloku żywieniowym osób postronnych. 

 

5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

§ 5 

Bezpieczeństwo spożywania posiłków 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, w systemie 

zmianowym, spożywanie posiłków w małych grupach. 

2. Personel obsługowy szkoły zobowiązany jest do utrzymania wysokiej higieny 

pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, mycia i czyszczenia blatów stołów 

i poręczy krzeseł po każdej grupie, systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 

3. Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem. 

4. Dzieci mogą przynosić posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.          

 

                                                                          

 

 

 



                                                                               § 6 

 

          Środki ostrożności na etapie przyjęć dostawy produktów spożywczych 

 

1. Środki spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków mogą być dostarczane 

wyłącznie przez sprawdzonych dostawców, posiadających wdrożone procedury systemu 

HCCCP oraz będących pod stałym nadzorem służby sanitarnej. 

2. Kontakt z dostawcami należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego środki 

spożywcze należy pozyskiwać od dostawców spełniających warunki transportu różnych 

grup asortymentowych w tym produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego.  

3. Dostawcy muszą być poinformowani o wprowadzonych w szkole środkach ostrożności                                              

i podjętych działaniach przeciwepidemicznych. 

4. Podczas przyjęcia dostaw – dostawcę obowiązują środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki 

jednorazowe oraz maseczka ochronna. 

§ 7 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia   

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W  miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom  powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania  minimalizujące ryzyko 

zakażenia: 

- nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych 

- w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna. 

3. W szkole wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. W przypadku, gdy u dziecka stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy choroby 

charakteryzujące się dusznością, kaszlem,  gorączką: 

a) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w maseczkę, dodatkowo w przyłbicę 

oraz rękawiczki i odizolowuje  dziecko w  pomieszczeniu wskazanym przez dyrektora 

szkoły, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 m odległości, 

b) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców  

ucznia, 

c) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną, a w razie 

złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb. 

5. Pracownikom / obsłudze  szkoły udziela się instruktażu dotyczącego postępowania                                   

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

6. Pracownicy wykazujący niepokojące objawy chorobowe zobowiązani są do  pozostania                             

w domu i skontaktowania się telefonicznego ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonienia pod numer 

999 lub 112 i poinformowania, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia , dostępnych na stronach gis.gov. pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

8. Pracownik będący na stanowisku pracy  obowiązany jest niezwłocznie zgłosić 

dyrektorowi szkoły lub wyznaczonej przez niego osobie wystąpienie wszelkich 

niepokojących objawów chorobowych grypopodobnych. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym  odsuwa go od pracy, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki medycznej. W razie 

nagłego pogarszania stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112. 

10.  Zaleca się  ustalenie miejsca, w którym poruszały się i przebywały osoby podejrzane o 

zakażenie oraz przeprowadzenie  gruntownego sprzątania, zgodnie z funkcjonującymi w 

szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe   w nim występujące    ( 

klamki, poręcze, uchwyty). 

11. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

12. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części / w częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt           

z zakażonym.  

13. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

14. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/koronawirus oraz www. gis. gov.pl, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

      

1.   Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2.   Wszyscy pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania się z postanowieniami  

       niniejszej procedury. 

3.   Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom uczniów  

      uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie. 

 

 

 

Sochaczew, 31.08.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/koronawirus

