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INFORMACJE OGÓLNE 

Cel i ogólne zasady procedury 

- systematyzacja działań wszystkich podmiotów Szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny warunków w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę 

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów. 

Higiena – częste mycie rąk ( lub dezynfekcja rąk ), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu , nosa i ust. 

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw , a także w dni wolne. 

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

3. Organizacja i funkcjonowanie Szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej. 

4. Szkoła pracuje w dni powszednie w godzinach od 6.30 do 16.30 

5. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 

 

Zasady przyprowadzania / odbioru dzieci  

 

 

1.Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie Szkoły mogą być przeprowadzane i odbierane ze Szkoły tylko przez osoby bez 

objawów  chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. 

2. W wejściu głównym do szkoły/punktu przedszkolnego mogą przebywać rodzice przeprowadzający/odbierający dzieci ze 

szkoły/punktu przedszkolnego lub inne osoby z zewnątrz zachowujące następujące zasady : 

- 1 rodzic/opiekun z dzieckiem; 

3. Uczniowie przychodzą do Szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć. 

4. Rodzic/ opiekun informuje dyżurującego przy drzwiach pracownika szkoły lub pracującego w świetlicy szkolnej 

nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.  

 

 

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI 

 

1. Uczniowie klas I- VIII rozpoczynają zajęcia od godziny 7.30. 

2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej klasy,  nie rzadziej niż co 45 min. 

3. Rekomenduje się,  aby sale szkolne i punktu przedszkolnego, w których prowadzone są zajęcia, przestrzenie wspólne ( 

korytarze) wietrzyć co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Należy zwracać uwagę na systematyczne  mycie rąk wodą i mydłem ( szczególnie  po przybyciu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety) . 

5. Zaleca się korzystanie przez uczniów/dzieci  z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

6. Rekomenduje się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczyli kontakty z 

dziećmi oraz nauczycielami. 

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej).  

 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Dostosowanie się do obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa. 

2. Przestrzeganie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem ( po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem ,po 

powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety ); 

3. Ochrona podczas kichania i kasłania ; unikanie dotykania oczu, nosa,  ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 



4. Zaleca się , aby uczeń/dziecko nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Dzieci/uczniowie do Szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej. 

2.Rodzice dzieci zobowiązani są do przeprowadzania wyłącznie dzieci  zdrowych – bez objawów chorobowych.  

3.Rodzice powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie 

przeprowadzania lub odbierania dzieci. 

4. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny ( unikanie dotykania oczu , nosa i ust , częste mycie rąk wodą z 

mydłem,) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5.Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci , w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby 

pozostawić dziecko w domu i skontaktować się ze służbami medycznymi.. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów , których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

3. Świetlicę należy wietrzyć : 

- codziennie rano , przed przyjściem wychowanków, 

- nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy 

                 

SZKOLNA STOŁOWKA 

1.Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno – 

higieniczne. 

2. Spożywanie posiłków odbywa się w ustalonych grupach. 

3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków ma miejsce czyszczenie stołów po każdej grupie. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. W przypadku zaobserwowania u ucznia / dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję choroby zakaźnej uczeń/ 

dziecko zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu a rodzice/opiekunowie 

niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

2. Odizolowane dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrekcję placówki. 

3. Nauczyciel, który zaobserwował niepokojące objawy u dziecka informuje  o stanie dziecka telefonicznie rodzica , który 

niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

wystąpienia infekcji lub podejrzenie choroby zakaźnej , pracownik zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy. 

5. Po każdym użyciu odizolowanego pomieszczenia przez ucznia/dziecko lub pracownika, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów infekcji lub choroby zakaźnej, pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przy zastosowaniu 

środków ochrony osobistej. 

6. W sytuacji wystąpienia u ucznia/dziecka lub pracownika szkoły objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej , 

zostaną przeprowadzone  czynności myjące /dezynfekujące obszarów/ powierzchni dotykowych ( np. klamki, poręcze, 

uchwyty) , w którym przebywał uczeń/dziecko lub pracownik. 

 


