
Załącznik nr 1 do zarządzenia 23/20/21 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące pobytu uczniów i pracowników  

w  Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowiecki  

w czasie od 18.01.2021r. do odwołania ( aktualizacja od dnia 4.05.2021r.) 

Ogólne zasady: 

Dystans – minimalna odległość między osobami – 1,5 m 

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem     

dezynfekującym 

Higiena – częste mycie rąk ( lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie 

dotykania oczu, nosa, ust. 

Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. 

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw zarówno sal lekcyjnych jak i przestrzeni 

wspólnych 

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz  jest ograniczone do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) w obszarze szatni i holu głównego na parterze ( od drzwi wejściowych do 

sekretariatu).  

3. Uczeń  może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez jednego opiekuna ( bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Opiekun odprowadzający 

ucznia, wchodzi do części wspólnej (szatnia) z zachowaniem dystansu społecznego w 

odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m 

oraz stosuje środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. 

Pracownik szkoły przejmuje dziecko od opiekuna w szatni. Opiekun niezwłocznie opuszcza 

budynek szkoły. 

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej( min. stosowanie środków ochrony: osłona 

ust i nosa) 

5. Każdego ucznia i pracownika obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( w tym 

niezwłoczne umycie rąk po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej  szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. 

7. Przy wejściu do szatni  każdy uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym, znajdującym się w dozowniku.  W szatni uczeń przebywa tylko tyle czasu 

aby przebrać się i zostawić/pobrać swoje rzeczy. Należy unikać gromadzenia się uczniów,  a 

do przebierania należy wykorzystywać miejsce niezatłoczone.  



8. Zajęcia  w szkole ( w tym pozalekcyjne) zostaną zorganizowane z zachowaniem zasad, 

mających na celu bezpieczeństwo uczniów i pracowników: 

 zachowanie dystansu między osobami, w szczególności  między uczniami z różnych 

klas ( w miarę możliwości) 

  przypisanie uczniom każdego oddziału jednej, stałej sali lekcyjnej, w której będą się 

odbywały zajęcia (w miarę możliwości). 

 do klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości 

nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w odstępach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut oraz tak aby w czasie 

przerwy na korytarzu przebywały dzieci tylko z jednej  klasy, wykorzystując w tym 

celu korytarze i węzły sanitarne znajdujące się na różnych piętrach budynku szkoły. 

9.  Rodzice/opiekunowie uczniów z chorobami przewlekłymi  ustalają  z wychowawcą 

dodatkowe środki ostrożności dla tych uczniów min. obowiązek zachowania dystansu lub/i  

obowiązek osłony ust i nosa. 

10.  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 pożyczają sobie 

przyborów szkolnych. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole ( po uzgodnieniu z 

nauczycielem). 

11. W sali gimnastycznej podłoga zostanie umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym 

dniu zajęć. Bezpośrednio przed wejściem na lekcję wychowania fizycznego uczniowie będą 

dezynfekować/myć ręce. 

12. Sale lekcyjne są wietrzone w czasie przerw ( w razie potrzeby w trakcie lekcji),  a części 

wspólne (korytarze) są wietrzone w czasie lekcji,  co najmniej raz na godzinę. 

13.  Bezpośrednio przed wejściem do sali komputerowej  uczniowie będą dezynfekować ręce. 

14. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

15. Zaleca się aby nauczyciele tak planowali zajęcia aby ( w miarę możliwości)  korzystać  z 

boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu ( park, las, teren zielony) , z 

zachowaniem  dystansu  oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy zrezygnować z  ćwiczeń i gier kontaktowych.  

17. Rodzic/rodzice ucznia mają obowiązek podać do wiadomości szkoły aktualny i aktywny 

numer telefonu ( może być kilka numerów) w celu skutecznego poinformowania rodzica  w 

przypadku wystąpienia objawów infekcji, o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.  

18. Komunikacja bezpośrednia z rodzicami zostanie ograniczona do minimum,  wszystkie 

informacje o przebiegu dnia i zachowaniu dziecka, ogłoszenia, informacje organizacyjne będą 

przekazywane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika Librus lub telefonicznie. 

Kontakt z sekretariatem szkoły za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. 

19. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są używane do mierzenia temperatury  

uczniom i pracownikom szkoły, w tym w  przypadku podejrzenia zachorowania u ucznia lub 

pracownika szkoły. 

20. W szkole utworzona zostaje izolatka ( sala 105G, na I piętrze  w budynku pracowni), 

pomieszczenie dla uczniów, u których zaobserwowano gorączkę, kaszel lub inne objawy 

infekcji dróg oddechowych. W tym pomieszczeniu uczeń oczekuje na odebranie przez 

rodziców. 



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

oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę ( powyżej 38ᵒC), kaszel, duszności należy 

umieścić ucznia w izolatce i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej  własnym środkiem transportu.  

22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  dzieci nie udostępniają swoich zabawek 

innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki/rzeczy.  

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych i miejscach( na świeżym powietrzu), w zależności od liczby zgłoszonych 

uczniów. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do 

dezynfekcji rąk, regularne mycie rąk wodą z mydłem.  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej 

niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

24. Ze względu na trudne warunki pracy w świetlicy, rodzice proszeni są o korzystanie z usług 

świetlicy w możliwie minimalnym zakresie.  

25. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy za pomocą 

domofonu. Dziecko zostaje przekazane rodzicom w szatni.  Wychowawcy świetlicy 

odnotowują godzinę odbioru i osobę, która zgłosiła się po dziecko.  

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27. Zasady korzystanie z biblioteki szkolnej zostały ustalone  i nie ulegają zmianie. 

28. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostały ustalone i nie ulegają zmianie. 

29. Przed sklepikiem szkolnym może przebywać tylko 3 uczniów, ustawionych na  wyznaczonych 

liniach, które są naklejone na podłodze co 1,5 metra. Następny uczeń może ustawić się w 

kolejce do sklepiku dopiero wtedy gdy stoi w niej mniej niż 3 uczniów. Z powodu 

ograniczonego dostępu do sklepiku, rodzice proszeni są o wyposażenie dzieci w jedzenie i 

picie na czas pobytu w szkole. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

30. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

31. Osoby dorosłe wchodzące do szkoły muszą zdezynfekować dłonie,  mieć zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania( szatnia oraz hol główny na odcinku 

wejście – sekretariat) 

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

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

33. W szkole codziennie monitorowane są prace porządkowe , ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

34. Przeprowadzając dezynfekcję, 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. 

35. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały  usunięte lub został uniemożliwiony dostęp do nich.  

36. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

37. Urządzenia sanitarno-higienicznych, są czyszczone z użyciem detergentu oraz dezynfekowane 

na bieżąco.  

38. Przy wejściu głównym umieszczony jest pojemnik do wyrzucania masek i rękawic 

jednorazowych. 

39. Podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczeń szkolnych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytego sprzętu należącego do szkoły lub 

pokrycie kosztów dezynfekcji. 

 

Żywienie 

40. Uczniowie mogą korzystać na terenie szkoły z dystrybutorów wody pitnej. Woda może być 

pobierana przez uczniów z zachowaniem zasad higieny, pod nadzorem nauczyciela, do 

własnych pojemników (butelka, kubek). 

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

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

42. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk 

pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe - zapewnienie środków ochrony osobistej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

43. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. 

44. Wprowadza się  zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich 

przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 

konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

45. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

46. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

47. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)  zostają usunięte z obszaru sali 

jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. 

Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 



48. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

49. 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 ( np. nie 

angażowanie w dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych) 

50. W szkole wyznacza się pomieszczenie ( sala 105G na I piętrze w budynku pracowni), 

wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 

odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Na drzwiach tego 

pomieszczenia umieszcza się napis IZOLATKA.  

51. W przypadku pojawienia się u pracownika  niepokojących objawów infekcji dróg 

oddechowych, powinien pozostać w domu,  skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności, a w razie 

pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu. Pracownik ma obowiązek pozostać w domu i  

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. Należy niezwłocznie zorganizować zastępstwo za pracownika 

odsuniętego od pracy.  

53. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie 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 organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

54. Należy ustalić  listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do 

wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

55. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

56. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i 

wyjaśnione odbiorcom. Każdy pracownik szkoły oraz ajent, prowadzący żywienie, 

poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą. Rodzice 

informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły oraz 

przesłanie za pośrednictwem dziennika Lubrus. 

 


