
Procedura ogólna bezpieczeństwa  
w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach  

w związku z COVID-19 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach wznawia funkcjonowanie  
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
2. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. Ograniczone zostaje przebywanie  
w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.  
3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.  
4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe 
środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 
•zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 
•zakrycie nosa i ust, 
•obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
•ograniczone przemieszczanie się po szkole, 
•ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 
5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub  
w izolacji. 
6. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
7. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak 
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 
8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 
10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 
11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie 
mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są 
wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 
12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
13. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi, 
wskazującymi infekcję. 
14. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują sie numery telefonów do organu prowadzącego, 
stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy sie skontaktować 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Dyrektor 
 
1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  
z powierzonymi im obowiązkami; 
2. Monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników 
3. Dba, aby w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, których 
nie da się skutecznie zdezynfekować (dywany, zabawki pluszowe itp.); 
4. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; 
5. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku 
stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 
6. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika; 
7. Współpracuje ze służbami sanitarnymi; 
8. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia; 
9. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się 
zajmowali ci sami nauczyciele; 
10. Zapewnia pracownikom szkoły w razie konieczności zaopatrzenie w indywidualne 
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  
11. Dba, by w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych były wywieszone plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje 
 
Nauczyciele 
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 
2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 
3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, 
opiekuńcze i wychowawcze. 
4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony 
przez dyrektora szkoły. 
5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady 
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 
6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; 
podczas sprzyjających warunków atmosferycznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy 
otwartych oknach. 
7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po 
przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym 
powietrzu.  
8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może 
zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 
 
 
 
 



Rodzice 
1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez 
jakichkolwiek objawów chorobowych. 
2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. 
3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania 
epidemii COVID-19. 
4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 
(numery telefonów), aby umożliwi ć szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 
5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu 
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki 
na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. 
 
Pracownicy szkoły 
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 
2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości 
oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.  
3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 
zakrywania ust i nosa. 
4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 
5. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  
6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne 
należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy 
uprać w temperaturze, co najmniej 60 stopni i wyprasować.  
7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 
szerzenia się COVID-19. 
8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do 
utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy) oraz dezynfekcji: 
powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, sprzętu i powierzchni płaskich w tym 
blatów, poręczy krzeseł, toalet, zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali 
przedszkolnej. 
9. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  
•sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu 
do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 
•napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  
i dezynfekowanie, 
•wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 
i dezynfekcja.  
10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 
 
 
 



 


