
Procedury organizacji   pracy w czasie epidemii 
w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy  w Warszawie       

od 18 stycznia 2021 r. do odwołania 

 

 

1 
 

I. Cel 
 

      Celem wprowadzenia procedur jest: 
1. Przywrócenie  zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III . 
2. Określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
3. Zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa. 

 
II. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2019r, poz. 
1481,1818 i 2197). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 11.01.2017r. 
poz. 59). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.       
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz.1394). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz.2316              
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów            
w związku z wystąpieniem epidemii. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

7. Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I –III szkół podstawowych 
 

 

III. Postanowienia ogólne 

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 lub  w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce  według  
instrukcji użycia środka dezynfekującego.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 
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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. 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. 

6. W szkole ogranicza się przebywanie  osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum  i w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  
Tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych mogą wejść na teren szkoły 

7. Kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów odbywa się z  wykorzystaniem 
technik komunikacji na odległość.  

8. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły dodatkowych, zbędnych 
przedmiotów, w tym zabawek. 

9. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

10. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu                 
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 
aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności 
dla pracownika oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

11. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub 
w izolacji. 

12. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 
które zaliczają się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka nie są angażowani 
w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, w miarę możliwości. 

13. W kl.1-3 obowiązuje  indywidualny harmonogram uwzgledniający, m.in.: 

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły  

− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) 

− korzystania ze stołówki szkolnej  

− zajęć na boisku  
14. Konsultacje dla uczniów klas ósmych pozostają bez zmian. 



Procedury organizacji   pracy w czasie epidemii 
w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy  w Warszawie       

od 18 stycznia 2021 r. do odwołania 

 

 

3 
 

 

IV. Higiena i obowiązkowa dezynfekcja 

1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania               
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust . 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.  

3. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które dezynfekuje  się  po użyciu 
w danej grupie.  

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować są, w miarę możliwości,  usunięte lub 
uniemożliwiony jest  do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są  czyszczone  lub 
dezynfekowane. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.  

6. Sale, części wspólne (korytarze)są wietrzone co najmniej raz na godzinę,     
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Uczniowie korzystają z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. 

8. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk ( łatwy dostęp dla 
wychowanków pod nadzorem opiekuna). Świetlica jest  wietrzona (nie 
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),                     
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji.  

9. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu 
do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. 

10. W szkole codziennie prowadzony jest monitoring prac porządkowych,                
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.  

11. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzega się zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega 
się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                     
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

12. Na bieżąco dba się  o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

13. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic 
jednorazowych wyrzucają je do wyznaczonych pojemników. 
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14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji. 

 

 

V. Organizacja pracy szkoły 

 

1. Ucznia z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych,     
w tym w szczególności gorączka, kaszel, odizolowuje się w odrębnym 
pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,                          
i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
go ze szkoły.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby      
w innych salach dydaktycznych z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

3. Zasady odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/opiekunów zawiera 
regulamin świetlicy. 

4. Nauczyciel  organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w miarę 
możliwości  we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

7. W czasie trwania lekcji istnieje dobrowolność w zakładaniu maseczek lub 
przyłbic, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. 

8. Wszystkich w szkole obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic                       
w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych( w szatni, na korytarzach, 
w łazienkach, sekretariacie, bibliotece) ze względu na brak możliwości 
zachowania dystansu społecznego. 

9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają  
ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

10. Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem zasad dystansu społecznego, 
w miarę możliwości unikają skupiania się  w niej. 

11. W  bibliotece szkolnej  uwzględnia się  okres 2 dni kwarantanny dla 
wypożyczonych książek. 

 
12. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                   

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, tereny 
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zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

13. Przy organizacji żywienia w szkole zwraca się szczególną uwagę  na 
utrzymaniu wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowaniu produktów, 
sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce, a także higienę osobistą. 

14. Obiady uczniowie spożywają w stołówce szkolnej przy zapewnieniu  
prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych. Posiłki uczniowie 
spożywają w stołówce  przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po 
każdej grupie  czyszczone są blaty stołów i poręczy krzeseł . 

15. Wielorazowe naczynia i sztućce  myje się w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparza. 

16. Dopuszcza się spożywania posiłku ( drugie śniadanie) w salach lekcyjnych, 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.  

 

VI. Obowiązki rodziców / interesantów 

 

1. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły, po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem lub 
wychowawcą za pośrednictwem e-dziennika,  dezynfekują dłonie lub 
zakładają rękawiczki ochronne, mają  zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczają obowiązujących stref przebywania. 

2.  W przypadku wykazania objawów chorobowych szkoła ma prawo 
odmówić wpuszczenia ucznia na teren budynku. W takiej sytuacji rodzice 
zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji      
i są zobowiązani odebrać dziecko jak najszybciej. 

3. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba objęta kwarantanną, 
rodzic/opiekun nie może przez okres kwarantanny tej osoby 
przyprowadzać dziecka do szkoły. 

4. Rodzice zobowiązani są do przypominania dziecku o podstawowych 
zasadach higieny oraz do współpracy ze szkołą w zakresie zachowania 
najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

5. Rodzice uczniów zobowiązani są do podania aktualnych numerów 
telefonów, pod którymi zawsze są dostępni. 

6. Rodzic, po zawiadomieniu telefonicznym, .jest zobowiązany do 
szybkiego odbioru ze szkoły dziecka,  które przejawia niepokojące 
objawy chorobowe. 

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia                               
u  ucznia/pracownika szkoły 
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1. Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy chorobowe zostanie 
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości. Zostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 
dyrektora. 

2. Dziecku zostanie zmierzona temperatura ciała. 

3. Rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 
u dziecka niepokojących objawów i zobowiązany do pilnego odebrania go 
ze szkoły. 

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma 
obowiązek poinformować dyrektora o wyniku badania ucznia przez 
lekarza. 

5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 
są telefonicznie informowani o zaistniałej sytuacji. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/ pracownik z infekcją 
dróg oddechowych, bezzwłocznie jest  gruntownie sprzątany oraz 
zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 
itp.) , zastosowane są  indywidualne zaleceń wydane przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego i organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia 
ucznia/pracownika. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  
stosuje się zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.  
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