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Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Nr 9 /2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Piotrowicach  

z dnia 24 kwietnia 2022r. 

 

 

PROCEDURA  

BEZPIECZEŃSTWA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W PIOTROWICACH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII 

 

 

Opracowano na  podstawie: 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 4 kwietnia 2022r. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2022r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 679) 
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Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

 

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.  

  

  

Higiena  częste mycie rąk ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

  

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia 

uczniów.  

 
SPIS TREŚCI 

Lp. Nazwa działu Strona 

I. Przyjmowanie i odbieranie uczniów w szkole. 3 

II. Przebywanie uczniów w szkole. 3 

III. Zachowanie personelu w szkole 5 

IV. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 

podejrzenia choroby zakaźnej 

6 

V. Żywienie 7 

VI. Zalecenia dla zachowania środków ostrożności  w rutynowej pracy 

pracowników mogących mieć kontakt z osobą zakażoną do 

przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

9 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

NR 

ZAŁ. 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA STRONA 

1. Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń 10 
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I. PRZYJMOWANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW W SZKOLE 

 

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

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Rodzice nie powinni wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły. 

4. 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. 

5. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, 

komunikator oraz od pracownika szkoły, a w sytuacji wymagającej osobistego 

kontaktu ustalany jest indywidualny termin ( dzień, godzina). 

6. Podczas korzystania z szatni, nauczyciel dyżurujący czuwa nad wchodzeniem uczniów 

do szatni. 

7. Uczeń nie powinien zabierać 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.  

 

II. PPRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE 

 

1. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego. Dopuszcza się używanie 

innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

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

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu na terenie szkoły a razie 

potrzeby w świetlicy szkolnej, czy w sali lekcyjnej. Świetlice należy wietrzyć (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy). 

4. Jedna grupa uczniów – klasa, przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Przejście uczniów 

do innej sali dotyczy lekcji wychowania fizycznego, informatyki i chemii. 
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5. Do klasy przychodzą nauczyciele na poszczególne lekcje. 

6. Należy wietrzyć sale lekcyjne nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania 

dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.  

7. Zostały ustalone i upowszechnione zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole. Odbywają się z zachowaniem ograniczeń, zakazów i 

nakazów przeciwepidemicznych.. 

8. Zostały ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

godziny jej pracy. 

9. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

10. Uczniowie z poszczególnych klas spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela na 

świeżym powietrzu,  na terenie szkoły.  

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdym dniu zajęć podłoga 

powinna zostać umyte detergentem lub zdezynfekowana.  

12. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca 

się higienę rąk. 

13. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia – kontakt telefoniczny. 

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

powietrzu na terenie szkoły. 

15. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe oraz materiały wykorzystywane 

podczas zajęć muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub 

innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta 

przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.  

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie 

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

świeżego powietrza i  po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne 

czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 

17. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych 

(stołówka lub w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku). 
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18. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. 

19. Wprowadzenie w razie potrzeby dodatkowych środków ostrożności dotyczących 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi, np.: 

      - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

 

III. ZACHOWANIE PERSONELU W SZKOLE 

 

1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich procedur i instrukcji jakie są 

wprowadzone w placówce. 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów), które 

wchodzą do szkoły, zachowały higienę rąk, a jeżeli to możliwe, myły ręce.  

3. Pracownik do pracy przychodzi bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Na początku zajęć należy wyjaśnić uczniom jakie zasady obowiązują w szkole.   

5. W pomieszczeniach należy często dezynfekować pomieszczenia, zabawki, przedmioty                           

i wszystko z czym uczniowie mają kontakt. 

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

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

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

w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

9. Nauczyciele i personel regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, 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. 

10. Po zakończeniu dnia pomieszczenia, środki dydaktyczne i przedmioty 

wykorzystywane podczas zajęć  są  dezynfekowane. 

11. 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. 
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12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

instrukcje dezynfekcji. 

13. Na terenie szkoły prowadzi się rejestr przeprowadzanych dezynfekcji, monitoruje się 

codzienne prace porządkowe, 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. 

14. Na terenie szkoły monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

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

15. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne zalecane 

jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania 

(koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i 

sanitarnego (m.in.  kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring 

bezpieczeństwa systemu.  

16. W sytuacjach niepokojących personel natychmiast informuje dyrektora palcówki. 

17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty  z uczniami oraz z nauczycielami. 

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

infrastruktury szkoły. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI 

LUB PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ 

 PERSONEL: 

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

zakaźnej. 

2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

3. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów choroby infekcyjnej. 
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4. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyny dezynfekujące. 

5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

6. 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. 

7. Pomieszczenia lub miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną należy poddać gruntownemu sprzątaniu, a 

także umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

8. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

 

UCZNIOWIE: 

1. Do szkoły przyjmowani są tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

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

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

3. Numery kontaktowe do rodziców mają być w znanym dla personelu/ nauczycieli 

miejscu.  

4. Pomieszczenia lub miejsca, w których się poruszał się uczeń należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu a także umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

5. Poinformować rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. 

 

 

V. ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE 

1. Szkoła zapewnia obiady zgłoszonym przez rodziców uczniom w czasie ich 

przebywania na terenie placówki. 
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2. Wydawanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 

wynikających z przepisów prawa dotyczących żywienia zbiorowego dzieci w 

przedszkolach i szkołach, a także dodatkowo z zachowaniem szczególnej ostrożności 

w sytuacji kryzysowej w czasie trwania pandemii. 

3. Posiłki przywożone są do szkoły przez dostawcę cateringu. 

4. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa. 

5. Posiłki dostarczane są w zabezpieczonych pojemnikach. 

6. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia. 

7. Posiłki przygotowywane są do wydania przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny. 

8. Pracownik kuchni: 

1) Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie posiłki są 

przygotowywane do wydania. 

2) Myje ręce: 

a. przed rozpoczęciem pracy, 

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia. 

c.  po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, 

d. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

e. po skorzystaniu z toalety, 

f. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

g. po jedzeniu, piciu. 

3) Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. 

4) Przygotowując posiłki do wydania zachowuje bezpieczny dystans zgodny z 

obowiązującymi przepisami. 

5) Po zakończonej pracy dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły. 

6) Personel kuchenny unika bezpośrednich kontaktów z dziećmi, nauczycielami oraz 

opiekunami grup. 

7) Posiłki są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

9. Dzieci korzystające ze stołówki podzielone są na grupy, różne godziny pobytu na  

stołówce: uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VIII – spożywanie przy stolikach 

z rówieśnikami z danej klasy. 
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10. Między wydawaniem posiłków poszczególnym grupom zachowana jest przerwa (15 

minut), przeznaczona na dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, 

wyłączniki, stoły, krzesła, blaty) i wywietrzenie oparów środków dezynfekujących. 

11. Po ukończeniu wydawania posiłków naczynia wielorazowego użytku myte są z 

dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze 900C 

12. Powierzchnie płaskie i dotykowe dezynfekuje się środkami do dezynfekcji. 

13. Prowadzi się dodatkowy monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym: stołów, 

krzeseł i blatów w kuchni i pomieszczeniach spożywania posiłków). 

14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

 

VI. ZALECENIA DLA ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI                    

W RUTYNOWEJ PRACY PRACOWNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ KONTAKT 

Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ DO PRZESTRZEGANIE ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w szczególności:  

 

1. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które 

istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1) zwracania szczególnej uwagę, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic 

twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i 

oddychania, 

2) dokładać wszelkich starań, aby miejsce pracy było czyste i higieniczne:  

a) powierzchnie dotykowe w tym, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, 

b) wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, 

powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z 

detergentem.  

2. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  
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Załącznik nr 1- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIOTROWICACH W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII 

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH, 

PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZAGROŻENIU EPIDEMIOLOGICZNEMU- sala …….. 

 

Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk, mieszczącego się w salach szkolnych.. 

Mycie i dezynfekcja blatów w salach, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, uchwytów. 

Mycie i dezynfekcja pomocy oraz sprzętów do zajęć sportowych. 

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych w łazience. 

Wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia, 

Regularne opróżnienia koszy 

Regularne opróżnianie koszy z odpadami. Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, 

włączników światła, uchwytów. 

 

Osoba odpowiedzialna  Data Godzina Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                                                            

 


