
Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS – CoV – 2 

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej  

od 01 września 2021 r. do odwołania. 

 

PROCEDURA I/2021 

PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY I ODBIÓR UCZNIA Z JEDNOSTKI 

I. Cel procedury i zakres stosowania 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2, Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. ( ze zmianami), 

wytycznymi z dnia 05 sierpnia 2020 r., zaleceniami z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadzonymi przez 

Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS 

z dnia 02 sierpnia 2021 r., wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia 

wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów 

prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi pracownikom Szkoły. 

Niniejsza procedura dotyczy przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły od dnia 01 września 

2021 r. w reżimie sanitarnym. 

II. Przyjęcie ucznia do jednostki. Odbiór ucznia ze szkoły. Procedury. 

1. Do szkoły może przychodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

w szczególności infekcję dróg oddechowych. 

2. Do Szkoły może przychodzić uczeń, gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie  

lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły przez rodzica /prawnego opiekuna bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a w szczególności infekcję dróg oddechowych. 

4. Podczas drogi do szkoły i drogi powrotnej opiekunowie i podopieczni są zobowiązani do 

przestrzegania aktualnych zasad i przepisów obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

5. Rodzic/prawny opiekun wchodzi do Szkoły w wyjątkowej sytuacji i zobowiązuje się do 

przestrzegania obowiązujących na terenie jednostki procedur związanych z wystąpieniem COVID – 19 

i wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju. 

6. Rodzic/prawny opiekun wchodzący do jednostki zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa 

maseczką zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. . Rodzic/prawny 

opiekun zobowiązany jest zapewnić osłonę ust i nosa podopiecznemu, jeżeli stan jego zdrowia na to 

pozwala. 



7. Rodzic/prawny opiekun wchodzący do jednostki zobligowany jest do dezynfekcji rąk płynem do 

dezynfekcji, zgodnie z instrukcją lub zastosowania rękawiczek ochronnych. Dozowniki z płynem 

znajdują się przy wejściu na teren jednostki. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom wchodzenia 

do sal, w których znajdują się podopieczni. 

8. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczone na odpady wytworzone w czasie pandemii 

(rękawiczki, maseczki itp.). 

9. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do nieprzekraczania wyznaczonych stref przebywania. 

10. Uczeń wchodzący na teren jednostki zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na 

terenie Szkoły zasad i procedur. 

11. Uczeń po wejściu do budynku szkolnego zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub do 

niezwłocznego udania się do łazienki w celu umycia rąk ciepłą wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

mycia rąk. 

12. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzania do jednostki ucznia zdrowego. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych i innych pracowników, nauczyciel 

przyjmujący ucznia pod opiekę od rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku podejrzeń o 

chorobie podopiecznego (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne objawy sugerujące infekcję dróg 

oddechowych) ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do jednostki. 

15. W przypadku stwierdzenia u ucznia, który samodzielnie przyszedł do Szkoły, objawów 

chorobowych, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie higienistkę 

szkolną, w przypadku jej nieobecności Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych. Uczeń 

zostanie odizolowany w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 

16. Do minimum ogranicza się przebywanie na terenie jednostki osób z zewnątrz. Osoba z zewnątrz 

wchodząca na teren jednostki może przebywać, po wcześniejszym uzgodnieniu, tylko w 

wyznaczonych obszarach. Osoba wchodząca z zewnątrz jest zobligowana do stosowania ochrony ust  

i nosa oraz do dezynfekcji rąk i/lub stosowania rękawiczek ochronnych. 

17. Osoby z zewnątrz z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną, w szczególności 

infekcję dróg oddechowych, nie mogą przebywać na terenie jednostki. 

18. Na czas pracy Szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2021 r. do odwołania. 

 

 

 

 



PROCEDURA 2/2021 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO NAUKI I OPIEKI UCZNIOM  

I. Cel procedury i zakres stosowania. 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2, Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. ( ze zmianami), 

wytycznymi z dnia 5 sierpnia 2020 r., zaleceniami z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadzonymi przez 

Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS z 

dnia 02 sierpnia 2021 r., wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia 

wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, podopiecznych oraz ich rodziców i opiekunów 

prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi pracownikom Szkoły. 

Niniejsza procedura dotyczy funkcjonowania Szkoły od dnia 01 września 2021 r. w reżimie 

sanitarnym. 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć i przebywania uczniów na terenie Szkoły. 

1. Nauczyciele, opiekunowie i personel obsługujący Szkołę powinni korzystać z zapewnionych im 

środków ochrony – maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. 

2. Personel obsługi, pracownicy administracyjno-biurowi zobowiązani są do ograniczenia kontaktu  

z uczniami i nauczycielami. 

3. W przestrzeni wspólnej uczniowie, nauczyciele, pracownicy i osoby z zewnątrz przebywające na 

terenie Szkoły obowiązkowo używają maseczek zasłaniających usta i nos. 

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania szybkiej i skutecznej drogi kontaktu z nim lub 

inną osobą mogącą sprawować opiekę nad dzieckiem i/lub powiadomić go w razie konieczności 

kontaktu ze Szkołą. 

5. Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny- częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do 

Szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety), 

unikanie dotykania twarzy, kichanie w zgięcie łokcia. Nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący 

opiekę nad uczniami są zobowiązani do przypominania uczniom obowiązujących zasad. 

6. Na terenie Szkoły na tablicy przy wejściu do budynku znajdują się informacje o numerach 

telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

7. W czasie przerw, które uczniowie spędzają na korytarzach, obowiązują maseczki 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. W czasie zajęć rzeczy te 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/torbie. 

11. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 



12. W sali, w której przebywają podopieczni, nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie dezynfekować lub wyczyścić. 

13. Sale, w których prowadzone są zajęcia, korytarze i inne części wspólne, powinny być wietrzone co 

najmniej raz w ciągu godziny. W razie konieczności sale lekcyjne należy wietrzyć w trakcie zajęć 

lekcyjnych. Sale lekcyjne należy wietrzyć także w godzinach wolnych od zajęć. 

14. Salę gimnastyczną oraz sprzęt sportowy należy dezynfekować co najmniej raz dziennie, po 

zakończeniu wszystkich zajęć odbywających się w tym pomieszczeniu. 

15. Podopieczni korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości.  

16. Podczas organizacji zajęć sportowych, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy zrezygnować  

z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

17. Podopieczni mogą korzystać z placu zabaw, pod warunkiem zapewnienia systematycznej 

dezynfekcji lub czyszczenia urządzeń. 

18. Wyjścia w miejsca otwarte, np. las, park, tereny zielone są organizowane z zachowaniem 

dystansu od osób trzecich oraz z zachowaniem zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

19. Wyjścia konieczne poza teren jednostki ze względu na dobro podopiecznych i wartości 

edukacyjne należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły i uzyskać jego zgodę. Organizator wyjścia 

zobowiązany jest do zapewnienia stosowania wszystkich zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym 

w miejscu docelowym oraz podczas drogi do i z miejsca docelowego. 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych dydaktycznych do tego wyznaczonych. 

Należy pamiętać o regularnym myciu rąk wodą z mydłem, ewentualnie o dezynfekcji rąk. W świetlicy 

należy w miejscu łatwo dostępnym dla podopiecznych (pod nadzorem opiekuna) umieścić środki do 

dezynfekcji rąk. Świetlicę należy wietrzyć systematycznie (nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie 

przebywania w niej dzieci), szczególnie przed przyjściem podopiecznych oraz po przeprowadzeniu 

prac porządkowych i/lub dezynfekcji. 

21. Podczas przebywania podopiecznych w świetlicy należy stosować wszystkie zasady obowiązujące 

podczas zajęć lekcyjnych. 

22. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Posiłki są wydawane | 

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

23. W bibliotece może przebywać liczba osób zgodna z aktualnymi zaleceniami MEN oraz Ministra 

Zdrowia. 

24. Przyjęte od ucznia książki bibliotekarz odkłada na 2 dni na wydzielone półki /regale do tego 

przeznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do 

czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania. 

25. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolnej. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2021 r. do odwołania. 


