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Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki 

(opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ I GiS) 

 

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole: 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

1. Pracownicy szkoły i uczniowie, wchodzą do budynku wejściem dolnym. 

2. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko wychowawcy świetlicy w strefie 

bezpiecznej na terenie szatni.  

3. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się ograniczenie do minimum kontaktów 

między rodzicami/opiekunami przed budynkiem szkoły. 

4. Po wejściu do szkoły w godzinach 7.30-8.00 pielęgniarka szkolna  

w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka po uzyskaniu 

wcześniejszej pisemnej zgody. 

5. Równolegle dokonywany jest krótki wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka i 

jego bliskich: 

- Czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji i innych chorób? 

- Czy rodzice lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji 

grypopodobnych? 

- Czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na 

COVID-19? 

- w przypadku dzieci z orzeczeniem potrzebie kształcenia specjalnego: 

Czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania 

lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka? 

6. Dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły, jeśli występuje jeden  

z następujących stanów: 

- dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,00C, 

- pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie, 

- rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu,  

o którym mowa w pkt. 4. 

7. Dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i postępuje zgodnie z jego 

wskazówkami dotyczącymi zasad sanitarnych i organizacyjnych – przebiera się w 

wyznaczonym boksie w szatni i udaje się do łazienki  

w celu umycia i zdezynfekowania rąk, a następnie kieruje się do wyznaczonej 

sali. 

8. Zajęcia odbywają się w grupach 12 osobowych, liczbę osób w grupie  

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można 

zwiększyć nie więcej niż o 2. 

9. Każda grupa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Dzieci 

mają wyznaczone stałe miejsca (ławki) w sali, siedzą w odległości od siebie 

minimum 1,5 m, 1 uczeń – 1 ławka szkolna. 

10. W miarę możliwości do danej grupy przyporządkowani są każdego dnia ci sami 

nauczyciele. 
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Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m2 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

11. Z sal, w których przebywają dzieci, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie zdezynfekować. 

12. Dziecko powinno być zaopatrzone w drugie śniadanie, wodę. 

13. Dzieci przynoszą przybory szkolne w piórniku (który po każdym dniu jest 

dezynfekowany w domu) i jeśli będzie taka potrzeba - podręczniki.  

W czasie ww. zajęć przedmioty mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, 

w tornistrze lub we własnej szafce. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko ze 

swoich przyborów/podręczników. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

14. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę oraz 

w czasie przerwy i w razie potrzeby podczas zajęć. 

15. Zajęcia mogą odbywać się także poza wyznaczoną salą, tj. na boisku, terenie 

zielonym szkoły lub na korytarzu, w sali gimnastycznej,  

z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.  Na boisku przestrzegany jest 

regulamin korzystania z boiska w warunkach epidemii. Na boisku mogą 

przebywać dwie grupy, przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

17. Dzieci regularnie (co godzinę) myją ręce wodą i mydłem. Nauczyciel pilnuje 

również, aby dzieci myły ręce po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

18. Nauczyciele na pierwszym spotkaniu po powrocie do szkoły wyjaśniają dzieciom 

zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w placówce oraz powód ich 

wprowadzenia. 

19. Nauczyciele regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach 

higieny. Podkreślają, że nie powinny dotykać oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę, 

aby nie podawały ręki na powitanie, by zachowywały dystans społeczny i unikały 

fizycznego kontaktu. Należy ograniczać aktywności, które sprzyjają bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami. 

20. Nauczyciele instruują, żeby dzieci w odpowiedni sposób zasłaniały usta  

i nos podczas kichania i kasłania. 

21. W ramach zajęć preferowane są zbiorowe i indywidualne formy pracy (wspólne 

słuchanie bajek, opowiadań, oglądanie filmów edukacyjnych, indywidualne 

czytanie, rysowanie, podstawowe ćwiczenia gimnastyczne itp.) z zachowaniem 

bezpiecznej odległości. 

22. Poszczególne dwunastoosobowe grupy dzieci nie kontaktują się ze sobą (w 

różnych godzinach wychodzą na boisko, korzystają ze stołówki, korytarza, sali 

gimnastycznej). 
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W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów 1 . Po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane.  

23. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  

24. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę  

z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

25. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą i 

w stosunku do uczniów wynoszący min. 1,5 metra. 

26. Na terenie szkoły z dzieckiem kontaktuje się tylko nauczyciel. 

W czasie zajęć i przerw dziecko zgłasza swoje potrzeby przez podniesienie ręki, 

nie podchodzi do nauczyciela.  

27. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z 

informacji zebranych od rodziców. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy 

szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

28. Rodzice i opiekunowie, podczas przyprowadzania i odbioru dzieci, zachowują 

dystans społeczny (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników szkoły, innych 

dzieci i rodziców. 

29. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic  

z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

30. Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą odebrać dziecko ze szkoły, kontaktują 

się z pracownikiem szkoły w przestrzeni wspólnej szkoły  

i oczekują na dziecko przed drzwiami szkoły (przy głównym wejściu), dbając o 

zachowanie dystansu społecznego wobec innych oczekujących. 

31. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

32. Przyprowadzać i odbierać dzieci mogą tylko osoby zdrowe. 

33. Korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole nie jest możliwe, jeśli 

ktokolwiek w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

34. W placówce mogą przebywać osoby trzecie tylko w wyjątkowych sytuacjach z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i wyznaczonych obszarach.  

35. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami/opiekunami dzieci telefonicznie lub przez 

e-dziennik Librus. 

36. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. W przypadku posiadania innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 

użyciu. 

37. Rodzice/opiekunowie dzieci dostarczają nauczycielom zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

                                                                 

1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych  planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 20019 r. 

poz. 639). 
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chorobowych (zgodę na pomiar temperatury – załącznik nr 1). Jeśli rodzic takiej 

zgody nie wyrazi, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach na terenie 

szkoły. 

38. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy jest izolowane w odrębnym 

pomieszczeniu (w gabinecie pielęgniarki) z zapewnieniem min. 2 m odległości od 

innych osób. Rodzice/opiekunowie są niezwłocznie powiadamiani o sytuacji i 

zobowiązani do pilnego odebrania ze szkoły.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić 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. Przy wejściu do budynku, w widocznym miejscu, znajduje się płyn 

dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do obiektu. 

3. Na terenie placówki monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów higienicznych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach i w stołówce, klawiatury, wyłączników. 

4. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle wg zaleceń producenta używanych 

środków czystości. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na 

usta i nos.  

6. W łazienkach/pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 

rąk – instrukcje. 

7. Na bieżąco dezynfekowane są toalety. 

Gastronomia 

1. W przypadku działalności kuchni i stołówki, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zachowanie wymaganej 

odległości stanowisk pracy, a jeśli to możliwe – środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Posiłki wydawane są zmianowo, bezpiecznie, w miejscach do tego 

przeznaczonych. Po każdej grupie czyszczone są blaty stołów  

i stołków/taboretów oraz podłoga. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w 
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zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub są 

wyparzane.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia u personelu placówki 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i prace wymagające bezpośredniego 

kontaktu z dziećmi nie należy angażować nauczycieli i personelu powyżej 60 

roku życia oraz osób z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym można 

odizolować osobę z objawami chorobowymi.   

4. W placówce obowiązuje procedura na wypadek zakażenia korona-wirusem lub 

zachorowania na COVID-19 (Załącznik nr 2). 
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Załącznik nr 1  

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka 

 

.................................................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 

(ucznia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie) 

 

Oświadczam, że: 

wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* 

 

na pomiar temperatury ciała dziecka. 

 

       ……………………………………………… 

       podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 

INFORMACJA 

Przyjmuję do widomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej  nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, Inspektorem Ochrony Danych 
jest Justyna Brejwo - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy ul. 
Radomska 13/21 02-323 Warszawa, e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl  

2. Podane dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie niniejszej zgody przez cały okres 
trwania edukacji szkolnej. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie 
stosownych przepisów prawa. 

4. Przysługuje mi prawo: 
- żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych, 
- do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej 
cofnięciem, 
- do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

…………………………….,     ……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 
Podstawa prawna: ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000 
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Załącznik nr 2  

Procedura na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-

19. 

1) Pracownicy/obsługa placówki  w przypadku zauważenia u siebie niepokojących 

objawów, nie przychodzą do pracy i powiadamiają o tej sytuacji pracodawcę. 

Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia  się stanu 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

korona wirusem.  

2) Pracownicy/obsługa placówki na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 

wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się  ściśle do wydanych 

instrukcji i poleceń. 

4) Obszar, w którym przebywał zarażony pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe  ( klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

5) Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

6) Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych  

powinny być umieszczone w miejscu, do którego jest łatwy dostęp. 

7) Konieczne jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana  

o  zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/Web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 
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Załącznik nr 3 

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM 
ELEKTRONICZNYM 

 
1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły 

podstawowej.  

2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury 

ciała dziecka. 

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do 

zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia. 

4. Sposób pomiaru: 

a) włącz urządzenie, 

b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury na skroni/czole, 

c) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 

cm od skroni/czoła osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury, 

d) jeżeli na skroni znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je 

usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy, 

e) pomiar zakończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 

f) odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w 

przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi szkoły podstawowej), 

g) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest 

to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

h) wyłącz termometr. 

5. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie 

należy ze sobą rozmawiać. 

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy  

i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.  

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny  

z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować. 

8. W odniesieniu do pracownika szkoły podstawowej pomiar temperatury jest 

wykonywany bezpośrednio przed wejściem pracownika do pracy. 

9. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37,0°C, 

należy poinformować dyrektora szkoły podstawowej oraz odizolować taką osobę  

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 


