
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I KADRY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ  

Podstawa prawna: Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 roku dla szkół 

podstawowych;  

Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia klasy 1-3 

1. Dziecko zdrowe do szkoły przyprowadza i odbiera jedna osoba. 

2. Po wejściu do placówki: 

-  opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową 

wyrzuca do wyznaczonego pojemnika) 

 - każda osoba wchodząca zobowiązana jest dezynfekować ręce, 

3. Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek 

jednorazowych przez cały czas pobytu w placówce. 

4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń (załączniki), dziecko ma mierzoną na 

czole temperaturę termometrem bezdotykowym, przez wyznaczonego przez dyrektora 

pracownika szkoły. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole 

dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane 

jest od opiekuna/rodzica w holu głównym. 

5.Woźne oczekują w szatniach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego 

pracownika. Pracownik kieruje ucznia do świetlicy/sali lekcyjnej.  

6.W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do szkoły,  

a pracownik informuje o fakcie dyrektora szkoły. 

7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów poza wskazanymi 

przez nauczyciela. 

8. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka przed szkołą przy wejściu z zachowaniem 

dystansu społecznego 2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika szkoły. 

9. Woźne na bieżąco dezynfekują w szkole miejsca, w których przebywali uczniowie. 

 

Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów do  szkoły 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z terminem ustalonych z nauczycielem 

konsultacji. W przypadku przyjścia niezgodnie z ustalonym terminem, mogą nie zostać 

wpuszczeni. 

2. Uczeń przedstawia wyznaczonemu pracownikowi oświadczenia podpisane przez 

opiekuna/rodzica (załączniki). Uczeń ma mierzoną na czole temperaturę termometrem 



bezdotykowym, przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły. W przypadku 

wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w 

okolicy za uchem na szyi. Następnie uczeń przechodzi przez hol główny do szatni. 

3. Woźne oczekują w szatniach na ucznia, który po zmianie obuwia kieruje ucznia do 

wyznaczonej sali lekcyjnej. 

4. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni i widocznych objawów chorobowych (np. kaszel, 

katar) uczeń nie jest przyjmowany do szkoły, a pracownik informuje o fakcie dyrektora 

szkoły. 

6. Uczeń po zakończonych konsultacjach natychmiast opuszcza szkołę. Schodzi do szatni, 

ubiera się i wychodzi. 

7. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka przed szkołą przy wejściu z zachowaniem 

dystansu społecznego 2 metrów. 

8. Rodzic ucznia samodzielnie wychodzącego ze szkoły informuje o zgodzie na samodzielny 

powrót i o odpowiedzialności za dziecko na trasie szkoła- dom.  

 

Procedura dla nauczycieli 

1. Nauczyciele zobligowani są do przestrzegania wytycznych opracowanych dla 

bezpieczeństwa pracowników. 

2. Nauczyciel przebywa z grupą uczniów wyłącznie w jednej sali. Zamiar zmiany miejsca 

pobytu (np. przejście do ogrodu lub boisko szkolne) zgłasza, przed rozpoczęciem zajęć z 

uczniami, do dyrektora szkoły.  

3. Przed wejściem do sali uczniowie natychmiast myją ręce wg instrukcji znajdujących się w 

toalecie szkolnej. 

4. Nauczyciel przestrzega zalecanego odstępu co najmniej 1,5 metra. W miarę możliwości: 

personel – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń. 

5. Nauczyciel wyposażony jest w  środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica. 

6. Uczniowie mogą wychodzić do ogrodu szkolnego, na boisko szkolne (w jednym czasie 

może przebywać jedna grupa dzieci). 

7. Zabrania się wyjść poza teren szkoły. 

8. Nauczyciel wietrzy salę nie rzadziej niż co 45 minut i dba o jak najczęstsze mycie rąk przez 

uczniów. 

9.Nauczyciel sprawuje nad dziećmi opiekę oraz organizuje ich aktywność wychowawczą lub 

dydaktyczną. 



10.Nauczyciel prowadzi dokumentację podejmowanych działań oraz odnotowuje obecność 

uczniów w dzienniku świetlicy lub rejestrze obecności stworzonym na potrzebę zajęć 

dydaktycznych.  

11. Każdy uczeń ma pojedyncze stałe wyznaczone miejsce w sali.  

12. Rzeczy używane przez uczniów odkładają na wyznaczone w sali miejsce w celu 

dezynfekcji. 

14. Dezynfekcja prowadzona jest na bieżąco przez woźną.  

15.Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe jest natychmiast 

umieszczane w izolatce, pod opieką wyznaczonego pracownika wyposażonego w środki 

ochrony indywidualnej (maseczka, przyłbica, fartuch, rękawiczki). Patrz procedury 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem.  

 

Procedura dla woźnych 

1.Woźne  zobligowane są do przestrzegania wytycznych opracowanych dla bezpieczeństwa 

pracowników . 

2. Woźne wyposażone są w środki ochrony indywidualnej przyłbice, maseczki, rękawiczki, 

fartuchy.  

3. Zobligowane są do dezynfekcji rąk, po każdej wykonanej czynności porządkowej.  

4.Zobligowane są co godzinę dezynfekować stoliki uczniów i krzesełka płynem 

dezynfekcyjnym. 

5. Oprócz codziennych prac porządkowych,  po  każdym dniu pobytu uczniów 

dezynfekowane są wszystkie powierzchnie płaskie, klamki, włączniki, krany, przedmioty 

używane przez uczniów.  

 

Procedura dla bloku kuchennego 

1.Pracownicy bloku kuchennego zobligowani są do przestrzegania wytycznych opracowanych 

dla bezpieczeństwa pracowników . 

2.Pracownicy bloku kuchennego nie kontaktują się z innymi pracownikami, uczniami, 

rodzicami oraz dostawcami. 

3.Miedzy sobą utrzymują dystans społeczny 1,5 m. 

4. Wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej maseczki, fartuchy i rękawiczki 

jednorazowe, a w miarę możliwości przyłbice. 



5.Stosują dotychczasowe procedury  i przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego a ponadto: 

 intendent przyjmuje towar do placówki z zachowaniem dystansu społecznego z 

dostawcą w środkach ochrony indywidualnej maseczka, rękawiczki jednorazowe, 

fartuch, a w miarę możliwości przyłbicę, 

 każdy przyjęty towar ma być w miarę możliwości umyty lub zdezynfekowany z 

zachowaniem należytej ostrożności zanim trafi do magazynu, lodówki lub 

bezpośrednio do obróbki w kuchni. 

 

 

 


