
Procedury zapewniające bezpieczeństwo 
w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Gustawa Morcinka w Warszawie 
w stanie epidemicznym 

 

 
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie 
ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie obowiązują specjalne 
Procedury bezpieczeństwa. 
 
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, zwanej dalej Szkołą odpowiada dyrektor. 
2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

3. Z opieki w Szkole mogą skorzystać uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie 
wypełnili oświadczenia: o wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury dziecku przed 
przystąpieniem do zajęć (zał. nr 1), oraz zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi 
w SP1 o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2). 

4. Pomiaru temperatury u pracownika i dziecka dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia.  
W przypadku pracownika przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego 
czasu pracy, w przypadku dziecka przed rozpoczęciem pobytu oraz w porze 
południowej oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba. 

5. Podczas pobytu w szkole dziecko zakrywa usta i nos maseczką lub przyłbicą. 
6. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 
 

 
Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym  

1. Zapewniają sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne 
korzystanie z pomieszczeń szkoły, boiska oraz sprzętów, zabawek znajdujących się        
w sali. 

2. Zapewniają płyn do dezynfekcji rąk,  środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców 
zewnętrznych. 



3. Udostępniają plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy 
dozownikach z płynem oraz w każdej toalecie. 

4. Przekazują pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania 
bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
wszystkim pracownikom jak i rodzicom. 

Dyrektor 
 

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  
z powierzonymi im obowiązkami. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochronne i dezynfekujące. 
3. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, 

których nie da się skutecznie zdezynfekować. 
4. Wyznacza pomieszczenie lub wydzielone miejsce w sali do izolacji osoby, u której 

stwierdzono objawy chorobowe. 
5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w szkole. 
6. Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi telefonicznie, w przypadku 

stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka. 
7. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika. 
8. Współpracuje ze służbami sanitarnymi. 
9. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 
10. Zapewnia taką organizację, aby grupa przebywała w stałej sali i opiekowali się nią  

w miarę możliwości Ci sami opiekunowie. 
11. Informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej. 
 

Pracownik szkoły 

1. Stosuje się do zasad profilaktyki zdrowotnej: 

a. regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych; 

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 
c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 

 
2. Dezynfekuje ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły. 
3. Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych  

u dzieci. 
4. Postępuje zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 
5. Zachowuje bezpieczny dystans – minimum 1,5 m. 



Pracownik sprzątający 
 

1. Myje ciągi komunikacyjne. 
2. Myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi 
wejściowe do szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), łazienki,  kurki 
przy kranach. 

3. Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani 
innych pracowników na wdychanie oparów. 

4. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd. 
5. Pracuje w rękawiczkach. 
6. Wykonuje swoje obowiązki zgodnie harmonogramem pracy (w godz. od 7.00 do 17.00) 

ustalonym przez dyrektora Szkoły, a obowiązującym na czas pandemii.  
 

Postępowanie w związku z wprowadzeniem zajęć  

opiekuńczo-wychowawczych  i dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla 
ósmoklasistów i uczniów klas IV-VII  

1. Załącznik nr 3 

 

Postępowanie w związku z wprowadzeniem zajęć  

dla uczniów z orzeczeniem 

1.        Załącznik nr 4 

 

Wychowawca i opiekun 
 

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 
chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. 
BHP. 

2. Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza. 

3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 
konieczne także w czasie zajęć. 

4. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów. 
5. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci. 
6. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m. 

 



Przyprowadzanie i odbiór dziecka (ucznia klas I-III) 

1. Dzieci przyprowadzane są od godz. 7.30 do godz. 8:00. 
2. Dziecko nie może wnosić do szkoły zabawek i innych przedmiotów. 
3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 

do przestrzegania na terenie szkoły wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust   
i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.  

4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej 
minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę 
opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem 
po terenie szkoły. Osoba ta zobowiązana jest opuścić szkołę bez zbędnej zwłoki. 

5. W przestrzeni wspólnej może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem.  
6. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka w oznakowanym miejscu wyznaczony przez 

dyrektora pracownik szkoły przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad: 
a) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 
b) czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają 

objawów infekcji, grypopodobnych? 
c) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19? 
7. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do szkoły pracownik szkoły/pielęgniarka            

w obecności rodzica/opiekuna prawnego mierzy dziecku temperaturę bezdotykowym 
termometrem. Następnie dba o to, by dziecko zdezynfekowało ręce 
i udało się do szatni, a po przebraniu się przeszło do sali, w której będzie odbywało 
zajęcia. 

8. Po zmierzeniu dziecku temperatury rodzic/prawny opiekun składa podpis na liście  
oświadczając, że dziecko w danym dniu jest zdrowe (zał. nr 2). 

9. Dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, jeśli występuje, jeden z następujących stanów: 
a) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 
b) pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 
c) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym 

mowa w pkt. 6. 
10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego imienia  

i nazwiska dziecka bezpośrednio lub przez domofon pracownikowi szkoły. 
 

 

 

 

 

 



Żywienie 

Do czasu wznowienia działalności przez ajenta kuchni uczniowie klas I-III uczestniczący  
w zajęciach powinni przynosić do szkoły drugie i trzecie śniadanie w ilościach odpowiednich 
do ich potrzeb rozwojowych oraz czasu pobytu w szkole. 
 
Od chwili wznowienia działalności ajenta: 
1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie szkoły. 
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  
3. Pracownicy kuchni: 

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 
przygotowywane są posiłki; 

2) myją ręce: 
a. przed rozpoczęciem pracy, 
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do 

bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona, 
c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 
d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 
e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 
f. po skorzystaniu z toalety, 
g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 
h. po jedzeniu, piciu. 

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych; 

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki 
oraz maseczki ochronne; 

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania,  
w których zostały dostarczone produkty zanim wniosą do szkoły; jeśli 
rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 
pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie; 

6) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny  
z obowiązującymi przepisami; 

7) po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty; 
8) myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 
spożywane posiłki. 

4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w sali do tego przeznaczonej z zachowaniem 
bezpiecznej odległości, a po zjedzeniu posiłku pracownik szkoły dezynfekuje 
powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane 
były posiłki. 

5. Posiłki dzieciom podaje pracownik szkoły z zachowaniem 1,5 m od dziecka. 

 



Wyjścia na zewnątrz 

1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren szkoły. 
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska szkolnego                                             

bawiąc się w wyznaczonych przez nauczyciela sektorach. 
3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy 

są dezynfekowane. 
4. Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych i innych osób 

postronnych. 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia 

 zakażenia COVID-19 

1. Załącznik nr 5 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/opiekuna 

prawnego/dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym dyrektor szkoły jest 
zobowiązany do ścisłej współpracy i wykonywania zaleceń służb sanitarnych. 

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić 
telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana 
Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy)           
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz 505-342-009; 698-107-933;      
884-697-317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-22 
Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego: 502 171 171lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer 
alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział      
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,     
ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20 
Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 
CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 
 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej nr 1  od dnia 25 maja 2020 r. 
do czasu ich odwołania. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania               
i przestrzegania. 

 
 
 



Załącznik nr 1 
……………………………… 
 
……………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych/ telefon do kontaktu 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

My, niżej podpisani oświadczamy, że wyrażamy zgodę przez czas trwania zagrożenia 

epidemicznego na pomiar temperatury naszemu dziecku…………………………………………….......... 

każdego dnia przed przyjęciem dziecka do szkoły oraz w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów w trakcie pobytu w szkole. 

 
 
Data …………….................            ……………………………… 
     
                                                                                                              ……………………………… 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 
…………………………………............................. 
 
…………………………………............................. 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych /telefon do kontaktu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
My, niżej podpisani, oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w związku z pandemią COVID – 19 w Polsce; 

 przyprowadzone przez nas dziecko………………………........................................... do szkoły 

nie wykazuje żadnych objawów choroby; 

 dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe (niewykazujące 

objawów choroby); 

 nasze dziecko oraz osoby przyprowadzające i odbierające je nie miały kontaktu                

z osobami w kwarantannie. 

 

 

 

…………………………………. 
     
                                                                                                        …………………………………. 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
Procedury 

postępowania w związku z wprowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
i dydaktycznych oraz  konsultacji dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV-VII  

w okresie zagrożenia koronawirusem 
 
 uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych oraz 

dydaktycznych w Szkole; 
 uczniowie klas VIII mogą brać udział w indywidualnych konsultacjach. 

 
Organizacja zajęć w szkole podstawowej dla uczniów klas I-III: 

 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy. 
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 
4. 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 1,5 m. 

5. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły w godz. 7.30-8.00. 
6. Uczniowie odbierani są ze szkoły najpóźniej o godzinie 17.00. 
7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 

do przestrzegania na terenie szkoły wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust       
i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.  

8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w wyznaczonej przestrzeni 
wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę 
opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po 
terenie szkoły. Osoba ta zobowiązana jest opuścić szkołę bez zbędnej zwłoki. 

9. W przestrzeni wspólnej może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem. 
10. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły 

przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad: 
d) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 
e) czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają 

objawów infekcji, grypopodobnych? 
f) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19? 
11. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do szkoły pracownik szkoły w obecności 

rodzica/opiekuna prawnego mierzy dziecku temperaturę bezdotykowym termometrem. 
Następnie dba o to, by dziecko zdezynfekowało ręce i udało się do szatni, a po przebraniu 
się do sali, w której będzie odbywało zajęcia. 

12. Po zmierzeniu dziecku temperatury rodzic/prawny opiekun składa podpis na liście  
oświadczając, że dziecko w danym dniu jest zdrowe. 



13. Dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, jeśli występuje, jeden z następujących stanów: 
d) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 
e) pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 
f) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym 

mowa w pkt. 10. 
14. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego imienia                 

i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do 
budynku. 

15. Po ustaleniu liczby dzieci biorących udział w zajęciach oraz godzin przyprowadzania            
i odbierania dzieci przez rodziców zostanie wprowadzona organizacja pracy, która 
utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. ustalone zostaną różne 
godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Zostanie ustalona bezpieczna zasada korzystania przez uczniów z szatni przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

17. Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w szkole 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. 

18. Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane        
w wyznaczonym pomieszczeniu, a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 
UWAGA. 
Liczba dzieci przyjętych do szkoły po 25 maja 2020 r. może zostać ograniczona ze względu na 
ilość miejsca w salach lekcyjnych (nie mniej niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna) oraz 
liczbę nauczycieli i wychowawców, którzy będą mogli przystąpić do pracy (do pracy w szkole 
mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną; w zajęcia nie będą angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia lub  
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 
ryzyka). 
19. Mając na uwadze warunki lokalowe i kadrowe, uczniowie będą podzieleni na grupy 

(maksymalnie 12 osobowe). Dopuszcza się tworzenie grup z więcej niż jednego poziomu 
(można łączyć np. uczniów klas II z III).  

20. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 
21. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę,    

a odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m.  
22. Każda sala wyposażona jest wyłącznie w niezbędne przedmioty i sprzęt, który jest 

dokładnie czyszczony lub dezynfekowany. 
23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

24. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub dezynfekowane.  



25. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

26. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

27. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi i samymi 
dziećmi. 

28. Urządzenia na boisku, których nie można regularnie czyścić lub dezynfekować będą 
zabezpieczone przed używaniem. 

29. Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
30. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 
31. Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
32. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe po zakończonych zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki.  
33. Zajęcia świetlicowe odbywają się w zależności od liczby uczniów oraz wychowawców       

w salach dydaktycznych, w których odbywały się wcześniej zajęcia lub w świetlicy 
szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

34. Dostosowany zostanie sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla 
uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu. 

 
Organizacja konsultacji ósmoklasistów oraz uczniów klas IV-VII 

 
1. Każdy nauczyciel uczący w klasach ósmych zdiagnozuje w każdym tygodniu wśród 

uczniów potrzebę bezpośrednich konsultacji w szkole. 
2. Potrzebę takich konsultacji (w tym liczbę chętnych uczniów – imienną listę) przedstawi 

wicedyrektorowi szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wtorku każdego 
tygodnia. 

3. Na podstawie przesłanych danych wicedyrektor ułoży harmonogram konsultacji i poda  
do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego zainteresowanym uczniom. 

4. Przy ustalaniu harmonogramu priorytetem będzie zachowanie szczególnych środków 
ostrożności związanych z pandemią.  

5. Uczeń przychodząc do szkoły w wyznaczonym terminie na konsultacje: 
- przynosi ze sobą wypełnione i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów 
oświadczenia (załączniki nr 1 i 2), 
-  odpowiada na pytania pracownika szkoły: 

 czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych 

chorób? 

 czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie 
mają objawów infekcji, grypopodobnych? 

 czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami 

chorymi na COVID-19? 

-  ma  mierzoną  temperaturę bezdotykowym termometrem, 



-  dezynfekuje ręce i udaje się do sali, w której odbywają się konsultacje. 

6. Uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły na konsultacje, jeśli występuje, jeden                         
z następujących stanów: 

a. ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 
b. pracownik szkoły zaobserwował u niego katar, kaszel, kichanie; 
c. odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu (patrz punkt 5); 
d. nie dostarczył do szkoły wypełnionych i podpisanych przez rodziców/prawnych 

opiekunów oświadczeń, których mowa powyżej.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,  
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja 
o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby 
wchodzące do szkoły. Płyny dezynfekujące znajdują się także w innych oznaczonych  
w szkole miejscach 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni, 
zakrywania ust i nosa oraz nie mogą przekraczać wyznaczonych i oznakowanych stref 
przebywania. 

4. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do regularnego mycia rąk wodą  
z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety itd.). 

5. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne środki 
ochrony osobistej. 

6. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników oraz utrzymanie czystości sal, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych.  

 
 
 
 

Gastronomia 
 

Do czasu wznowienia działalności przez ajenta kuchni uczniowie klas I-III uczestniczący  
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych powinni przynosić do szkoły drugie śniadanie             
i podwieczorek w ilościach odpowiednich do ich potrzeb rozwojowych.  

 

 



Załącznik nr 4 

Wytyczne do prowadzenia zajęć dla uczniów z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

 
Dodatkowe zajęcia (2 godziny w tygodniu) wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego odbywające się na terenie szkoły mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo 
w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. 
 
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 ustalono, że: 
1.   W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, 
są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela tylko i wyłącznie z jednym dzieckiem 
z zachowaniem zasad dot. dystansowania społecznego, z zastosowaniem przez 
nauczyciela środków ochrony osobistej (rękawiczek, maseczek). 

3.   Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce. 
4.   Przy wejściu do szkoły każde dziecko za zgodą rodzica ma mierzoną temperaturę. 
5.  Biurko, stoły, klamki, włączniki światła w salach, w których odbywają się zajęcia są    

regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego, 
w szczególności po każdych zajęciach. 

6.   Promowanie innych zasad higieny i umożliwienie ich realizacji odbywa się poprzez: 
- wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: higieny 
rąk (mycie i dezynfekcja) oraz higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej 
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 
- uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 
rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed i po 
kontakcie z dzieckiem, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
po usunięciu środków ochrony osobistej, 
- wprowadzenie zasady nienoszenia biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 
dezynfekcję rąk, 
- zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu                   
i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 
- informowanie dzieci o konieczności używania osłony ust i nosa w sposób dostosowany 
do ich możliwości psychofizycznych, 
- przy ewentualnych czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci używanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

7.   Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzuca się do zamykanych, wyłożonych 
workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

8.    Wprowadza się zakaz korzystania telefonów podczas zajęć. 



9.  Należy regularnie, co najmniej raz na godzinę, wietrzyć pomieszczenia, w których 
odbywają się zajęcia. 

10.   Regularnie należy dezynfekować powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane 
do zajęć. W szczególności ważne jest: 
- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, 
blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 
- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur            
i myszek, włączników świateł. 

11.  W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 
należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym 
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w szkole. Następnie należy 
zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 
skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie              
z procedurą ogólną. 

12.  W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 
(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną                
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

13.  Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 
jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego 
pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od 
innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

14. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić 
rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19:  

u ucznia 

1.    W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono  
objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, 
gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 
zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie 
z rodzicem/opiekunem prawnym i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły 
informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor 
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie            
z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Opiekun klasy/grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,  
w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana. 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 
ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 
wejściowych do budynku. 

10. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie COVID-19 poza 
szkołą zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.  

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 
do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcje przez nią 
wydawane. 

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

14. Dyrektor lub pracownik przez niego wyznaczony sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 



16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 
działań w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia. 

17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców  o potwierdzonym zarażeniu wirusem 
COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  
w szkole, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 
do dalszego postępowania. 

 
u pracowników szkoły 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 

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

3. Sala świetlicowa C jest izolatką, w której będzie można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem oraz poinformować pracodawcę. 

5.    Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub 
gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

6.       W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Przy wejściu do szkoły, w pokoju nauczycielskim i w sekretariacie znajdują się 
potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych. 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 



10.  Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania 
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. 

11.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 

Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym 

 
1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły 

podstawowej.  
2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała 

dziecka. 
3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się  

z instrukcją obsługi producenta urządzenia. 
4. Sposób pomiaru: 

a) włącz urządzenie, 
b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała, 
c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku, 
d) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm 

od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury, 
e) jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby 

wynik był jak najdokładniejszy, 
f) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 
g) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku 
pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu 
opiekunowi oraz dyrektorowi szkoły podstawowej), 

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to 
przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

i) wyłącz termometr. 
5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze 

sobą rozmawiać. 
6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych.  
7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której 

dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować. 
8. W odniesieniu do pracownika szkoły podstawowej pierwszy pomiar temperatury jest 

wykonywany bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy, drugi pomiar jest 
dokonywany w porze leżakowania dzieci dla grup leżakujących lub po obiedzie dla grup 
nieleżakujących. 

9. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,5°C, należy 
poinformować dyrektora szkoły podstawowej oraz odizolować taką osobę  
w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 


