
 
Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się 

społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka  
w Warszawie obowiązujące od 1 września 2020 w czasie zagrożenia 

epidemicznego. 
 

 
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. 
 

 
Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie ucznia 

 
1. Do szkoły może przychodzić tylko: 
a) uczeń, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 
b) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 
c) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 
 
2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez 
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 
 
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2) rozumie się: 
 podwyższoną temperaturę ciała, 
 ból głowy i mięśni, 
 ból gardła, 
 kaszel, 
 duszności i problemy z oddychaniem, 
 uczucie wyczerpania, 
 brak apetytu. 

 
4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, środek do dezynfekcji rąk 
jest umieszczony w wyznaczonych miejscach w szkole. 
 
5. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem usytuowanym najbliżej swojej szafki w szatni. 
 
6. Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców. Wyjątek stanowią uczniowie klas I, którym 
przez pierwszy miesiąc nauki mogą towarzyszyć rodzice z zachowaniem zasady 1 opiekun na 
1 ucznia oraz dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. 
 
7. Uczniowie od godz. 7.00 i po godz. 15.30 będą przebywać w jednej sali świetlicowej 
(sala C lub inna wyznaczona) w grupie mieszanej. 
 
 
8. Przez pierwsze dwa tygodnie od godz. 7.30 uczniowie bezpośredni (z pominięciem 
szatni), udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych. Po dwóch tygodniach od godz. 7.30 
uczniowie bezpośrednio z szatni kierują się do wyznaczonych planem lekcji sal  
i tam pod opieką nauczyciela/wychowawcy oczekują na rozpoczęcie zajęć. 
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9. Rodziców, którzy przebywają na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków 
ochronnych (maseczka lub przyłbica, dezynfekcja rąk). 

10. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez 
dyrektora miejscach. 
 
11. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 
wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).  
 
12. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odbierających dzieci 
z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego 
od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. 
 
13. W szkole ustalone są zasady szybkiej komunikacji z rodzicem dziecka. O przyjętej 
procedurze informują wychowawcy klasy/grupy. 
 
14. Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie 
(szkolny telefon stacjonarny). 

15. Wszyscy uczniowie  zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 
16. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu 
i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek        
w przestrzeniach ogólnodostępnych. 
 
17. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 
 
18. Każda klasa przebywa w ciągu dnia w jednej Sali lekcyjnej (w miarę możliwości 
organizacyjnych i lokalowych), zmieniając ją podczas lekcji informatyki, wychowania 
fizycznego i j. angielskiego. 
 
19. Sale lekcyjne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 
 
20. Wszystkie przerwy będą 10 minutowe. 
 
21. Na korytarzu będą mogli przebywać uczniowie maksymalnie trzech klas według 
ustalonego harmonogramu, a pozostali uczniowie będą spędzali przerwy w klasach. 
 
22. Uczniowie nie mogą udostępniać swoich podręczników i przyborów szkolnych kolegom. 
 
23. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły zbędnych przedmiotów, np. zabawek, pluszaków, 
itp. 
 
24. Obiady będą spożywane przez uczniów w stołówce według grafiku z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Lekcja podczas której dane klasa będzie miała wyznaczony czas na obiad 
może być skrócona i trwać min. 30 min. 
 
25. Z użytkowania wyłączone są źródełka wody pitnej.  
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Wszyscy pracownicy Szkoły w chwili zaobserwowania u ucznia jednego z objawów 
(gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie telefonicznie/ustnie informują szkolnego 
koordynatora o zaistniałej sytuacji zgodnie z procedurą zawartą w Załączniku nr 1  
 

 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 1  do 
 Procedury organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się 

 społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 

 
 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, 
kaszel, duszność) niezwłocznie telefonicznie/ustnie informuje szkolnego koordynatora         
o zaistniałej sytuacji. 

2. Nauczyciel/inny pracownik szkoły przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać         
w wyznaczonym miejscu oraz założyć maskę/przyłbicę, zdezynfekować ręce/nałożyć 
jednorazowe rękawiczki. 

3. Koordynator kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 
zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Koordynator/dyrektor powiadamia rodziców i nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze 
szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID-u.  

5. Koordynator powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy. 
6. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski, zdezynfekowały ręce. 
7. Nauczyciel otwiera okno. 
8. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej przez dyrektora osobie (podaje imię, 

nazwisko, zaobserwowane objawy). 
9. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców. 
10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 
11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie 

z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 
12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również ci, którzy podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 
13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid–19.  
 

 

 
 


