
Załącznik do Zarządzenia nr 9/2021 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Placówek Oświatowych  

w Stadnickiej Woli w czasie epidemii 

 

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa  

na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie epidemii. 

Celem wdrożenia procedur jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania 

uczniów oraz pracowników na terenie szkoły oraz ochrona ich zdrowia pod kątem zagrożenia 

wirusem COVID -19. 

Zakres obejmuje ustalenie zasad bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów i pracowników 

na terenie szkoły, sposobów monitorowania oraz postępowania w sytuacji podejrzenia 

wystąpienia na terenie placówki zagrożenia wirusem COVID -19.  

Do przestrzegania procedur zobowiązani są: dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy obsługi, 

uczniowie oraz rodzice/ prawni opiekunowie uczniów. 

 

I. Zasady wchodzenia do budynku i przebywania na terenie szkoły 

  

1. Do szkoły może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych  (katar, 

kaszel, podwyższona temperatura, bóle głowy, mięśni i wszelkie inne) oraz osoby, 

których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Uczniowie zostali 

przypisani do trzech różnych wejść: 

- wejście nr 1 – uczniowie klas I – IV (lewe skrzydło budynku) 

- wejście nr 2 – uczniowie klas V – VIII (prawe skrzydło budynku) 

- wejście nr 3 – przedszkolaki (wejście boczne od strony kotłowni) 

2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie. Na terenie 

całej szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 m.  

W przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnia) w trakcie przerw, uczniowie i nauczyciele 

zakładają maseczki, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

3. Jeśli uczeń w trakcie pobytu w szkole przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje 

odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu i natychmiast powiadamia się 

rodziców/opiekunów w celu niezwłocznego  odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Uczniowie klas I SP oraz wychowankowie przedszkola są przyprowadzani i odbierani 

wyłącznie przez osoby zdrowe, które mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia), 

zachowując zasady: 

a)  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się bezpośrednio do wyjścia lub do szatni.  

6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  



7. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 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) i w wyznaczonych obszarach. Osoby te wpisują się 

do rejestru wejść. 

 

II. Zasady organizacji zajęć w Szkole Podstawowej  

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia powinni w szczególności: przypominać uczniom  

obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa i higieny, zwracać uwagę, aby dzieci często  

i regularnie myły ręce, zasłaniały łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu, unikały 

 dotykania twarzy, przypominać o zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą.  

2. W sali, w której przebywają uczniowie, usunięte lub zabezpieczone zostały przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie wyprać z użyciem detergentu lub zdezynfekować. 

3. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczniów niepotrzebnych przedmiotów.  Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne ich 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).  

4. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Po każdych zakończonych zajęciach nauczyciele wietrzą salę, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć. 

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

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz na różnych przedmiotach. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Sprzęty użyte  

w trakcie zajęć dezynfekują nauczyciele np. piłki, klawiatury komputerowe itp. 

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

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny 

być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. 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 

 

III. Zasady przebywania uczniów na świeżym powietrzu  

 

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości z uwzględnieniem zmianowości grup.  

2. Rekomenduje się organizację 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. 

3. Po powrocie do budynku szkoły obowiązkowo należy dopilnować dokładnego umycia rąk 

przez uczniów (z użyciem mydła) oraz czynność tę zobligowani są wykonać także 

opiekunowie. Dorośli dodatkowo dezynfekują ręce. 

4. Nauczyciel przestrzega zasady, aby zabawy z dziećmi były organizowane zgodnie  

z wymogami reżimu sanitarnego. 

 

 

 



IV. Procedura spożywania posiłków  

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo należy wprowadzić 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.  

2. Korzystanie z posiłków  odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki 

wydawane są na „dużej” i „małej” stołówce z podziałem na grupy. W przerwach pomiędzy 

posiłkami czyszczone są blaty stołów i krzesła, a pomieszczenia są wietrzone. 

3. Podczas spożywania posiłków przez uczniów stosuje się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące  zabezpieczenia epidemiologicznego. 

4. Przed i po posiłku uczniowie myją ręce wodą z mydłem.  

5. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w  zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C i wyparzane.   

6. Wszelkie dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) zostały usunięte z 

obszaru sali jadalnej i są  wydawanie bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty są 

podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki 

 

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  
 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły tylko głównym wejściem, korzystają z płynu 

dezynfekującego do rąk. 

3. W razie potrzeby pracownik otrzymuje: maseczkę do zasłaniania ust i nosa, dostępne 

rękawiczki jednorazowe.  

4. Czynności porządkowe wykonywane są w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, aby 

dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.  

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

7. Na terenie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

zostały powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk. 

8. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe.  

9. Na terenie szkoły znajdują się oznaczone pojemniki do których należy wyrzucać zużyte 

maseczki i rękawiczki. 

 

 

VI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 

pracownika szkoły  
 

Podejrzenie zakażenia u ucznia:  

1. W przypadku wystąpienia u ucznia w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów 

chorobowych  należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i odizolować go 

od dzieci zdrowych.  



2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami 

przebywa w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa.  

4. Sala do izolacji wyposażona jest w środki ochrony osobistej. 

5. Rodzice/opiekun ma obowiązek natychmiastowej reakcji na informację i odbiór ucznia, bez 

zbędnej zwłoki.  

6. W stanie wyższej konieczności, jeżeli stan zdrowia ucznia znacząco pogarsza się przed 

przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i 

przekazuje informacje na temat stanu zdrowia ucznia.  

7. Rodzice zobligowani są do powiadomienia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w 

Końskich o fakcie występowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka.  

8. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i stacją sanitarno – epidemiologiczną 

zawiesza zajęcia.  

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji 

sanitarno – epidemiologicznej. 

10. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami – rodzic pozostawia w szkole aktualny 

telefoniczny kontakt i zobowiązuje się odbierać połączenia. 

 

Podejrzenie zakażania u pracownika:  

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

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie 

przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora oraz skontaktować 

się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  

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

objawów chorobowych dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, wstrzymuje przyjmowanie 

kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.  

4. Pracownik, u którego występują objawy przechodzi do sali izolacji lub do wydzielonego 

obszaru i oczekuje na dalsze instrukcje. Sala ta (obszar) wyposażona jest w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący.  

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy odizolować oraz poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

6. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia 

pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.  

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i 

poleceń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

 

 

Zasady ogólne: 

1. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia na terenie szkoły, ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 

lub dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się  do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.  

2. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest poddane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).  

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

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 



4. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.  

5. Zawsze w przypadku wątpliwości dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji i uzyskania porady. 

 6. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.  

7.  Numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz rodziców 

dzieci przebywających w szkole znajdują się w sekretariacie szkoły oraz gabinecie dyrektora. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi  w życie z dniem 1 września 2021 r. 

2. Obowiązuje do odwołania. 

 

 

 

 


