
OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. KSIĘCIA JANUSZA W GÓRZE KALWARII 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) 

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 

567), 

 I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia 

również przy wejściu szkoły oraz w budynku szkoły. Umieszcza w widocznym miejscu 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, prawidłowej dezynfekcji rąk  i nakładania i 

zdejmowania maseczki (załączniki 3, 4, 5), 

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez 

umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : www.sp2.mgk..pl. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki) 

wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maseczka , rękawiczki. Jeśli 

dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, 

trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek 

stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, mebli, przedmiotów użytkowanych w szkole. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 



8. Wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  

dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli –  załącznik 7. 

 II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

Obowiązki pracowników obsługi i administracji 

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

3. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty 

do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje 

środkiem dezynfekującym. 

4. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

5. W przypadku infekcji  lub podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

6. Zna i stosuje wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN. 

7. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi. 

Obowiązki nauczycieli 

1. Pracuje wg.  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej. 

2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

3. Organizuje wyjścia poszczególnych grup opiekuńczych na teren szkoły tak, aby grupy nie 

mieszały się ze sobą. 

4. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na terenie szkoły. 

5. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

6. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu. 

7. Zna i stosuje wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN. 

8. W przypadku infekcji lub podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

 III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami 

bezpieczeństwa….”  w okresie pandemii COVID-19 , obowiązującymi w Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii dostępnymi na stronie szkoły : www.sp2.mgk.pl, 

2. Zgłaszając dziecko do udziału w zajęciach opiekuńczych w szkole/oddziale przedszkolnym, na 

zajęcia rewalidacyjne lub WWR, wyrażają pisemną zgodę, kierowaną do dyrektora szkoły 

(przez dziennik elektroniczny) na bezdotykowy pomiar temperatury ciała. 

http://www.sp2.mgk.pl/


3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, 

jeśli wcześniej dziecko chorowało.  

4. W czasie pobytu w szkole/oddziale przedszkolnym nie ma obowiązku noszenia przez dzieci 

maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko 

maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości 

zapakowanych w woreczku/pudełku. 

5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez dziecko do placówki. 

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed 

wejściem do placówki – w miarę możliwości nie wchodzi na teren szkoły.  Rodzice/ 

opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 

dyrektora, nauczycieli, pracowników szkoły, 

IV. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.00-17:00. 

2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia. 

3. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z opieki w oddziałach przedszkolnych mają dzieci: 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

4. Liczba dzieci w poszczególnych grupach opiekuńczych  przebywających w jednej sali zostaje 

ograniczona do maksymalnie 12. 

5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, to 

nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. 

 V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB 

CHOROBY COVID-19 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowane przez pracownika 

wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i zaprowadzone do 

wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki). 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka wzywa 

Pogotowie Ratunkowe. 



6. Pracownik, który ma objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, 

kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia (gabinet pielęgniarki). 

7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki. 

8. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W szkole stosuje się szczegółowe procedury bezpieczeństwa oparte na wytycznych i 

rekomendacjach GIS, MZ i MEN, które stanowią załącznik do „OGÓLNYCH PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KSIĘCIA JANUSZA 

W GÓRZE KALWARII”. 

2. Załączniki: 

- 1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – edukacja wczesnoszkolna 

- 2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje w szkole 

- 3. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

- 4. Instrukcja „Jak skutecznie myć ręce” 

- 5. Instrukcja „Jak prawidłowo dezynfekować ręce” 

- 6. Instrukcja „Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę” 

- 7. Tabela bezdotykowego pomiaru temperatury ciała 

  



Załącznik nr 1 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

podstawowych – edukacja 

wczesnoszkolna 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej: 

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 
określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów.  

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 
osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych 
pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, 
pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, 
ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 
powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem 
mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła 
posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. 



 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 
nimi. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. 

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

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 
sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

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

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

 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. 

 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. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

                                                           
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 2019 r. 
poz. 639). 



 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 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). 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
ucznia do szkoły. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

 Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku 
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest 
dezynfekcja po każdym użyciu. 

 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 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. 

 Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz 
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie 
lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 
obowiązujących stref przebywania. 



 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych 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. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w 
indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i 
nos.  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje. 

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
 

Gastronomia 

 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 
dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w 
przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS 
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-
fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/. 

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk 
pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w 
tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i 
poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w 
zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

 Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być 
myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się 

https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/


zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) 
lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. 

 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 
Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe 
zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń  i porcjowania/nakładania 
dostarczonych posiłków. 

 Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w 
pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały 
sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod 
warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce 
będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka. 

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

* Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia 
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in. 
następujące założenia: 

1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) 
potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
służb medycznych. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek*. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się 
do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
  



Załącznik nr 2 

Konsultacje w szkole  

– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół  

 Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

 Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej.  

Organ prowadzący szkołę, 

 Wesprze dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych. 

 Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na 
terenie szkoły. 

 Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 

 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: 
jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia. 

 Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku 
nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

Dyrektorze, 

 Przygotuj wraz z nauczycielami oraz upowszechnij wśród nauczycieli, uczniów i 
rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  

 Przygotuj procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w 
szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na 
osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas konsultacji.  

 Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie 
poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

 W miarę możliwości wyznacz stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.  



 Ustal i upowszechnij zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki). 

 Zobliguj bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek 
oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 

 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbaj o 
zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z 
takimi osobami. 

 Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj 
wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego. 

 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś 
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje 
do dezynfekcji rąk. 

 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach. 

 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk 
na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni 
przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. 

 W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników 
powyżej 60. roku życia. 

 Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

Nauczycielu,  

 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i 
dlaczego zostały wprowadzone. 

 Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 
pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  
i podręczników. 



 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 
ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

 

Uczniu, 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 
zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 

 

 

 

 
  



Załącznik nr 3 

Rekomendacje dotyczące  
organizacji zajęć rewalidacyjnych,  
rewalidacyjno-wychowawczych  
i wczesnego wspomagania  
rozwoju dziecka 

 

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach 
systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19.   

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę 
systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo 
w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć 
należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji. 

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem  
SARS-CoV-2 rekomenduje się 

A. W zakresie warunków sanitarnych: 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy 
są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

 Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w 
razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. 

 Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: 

 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

 uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 
rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 



a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

c. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 
można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

 zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w 
każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

 w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 
oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania 
w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 

 Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte 
środki ochrony indywidualnej. 

 Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

 Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. 

 Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych. 

 Wyrzucenie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci. 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 
higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w 
powyższym zakresie. 

 Regularne wietrzenie pomieszczeń. 

 Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 
poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i 
myszek, włączników świateł. 

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez 
uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed 
rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 
niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie 
należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji 
oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-



epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 
procedurą ogólną. 

 Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

 Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 
a także obowiązujących przepisów prawa.  

 W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 
(transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego 
pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od 
innych w odległości min. 2 m z każdej strony. 

 Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

 Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek.  

 

B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty: 

 Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest 
konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

 Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących 
objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w 
domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

 W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o 
zakażenie. 

 Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i 
niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

 Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.; 

https://gis.gov.pl/


 Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku 
ich złego samopoczucia. 

  Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

 

 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 

 Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i 
młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-
wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 
uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

 Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu 
organizacji pracy i zajęć. 

 W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do 
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną 
lub w małych grupach o stałym składzie. 

 Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 
jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy 
nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je 
preparatami na bazie alkoholu (min. 60%). 

 Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 
klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z 
użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych 
zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). 

 Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 
dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 
potrzeb dzieci i młodzieży. 

 Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę. Nie 
rekomenduje się używania klimatyzacji. 

 W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z 
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 
zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub 
uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 
  



Załącznik nr 4 

 

 

 
  



Załącznik nr 5 

 

 

  



Załącznik nr 6 

 

 

 

  



Załącznik nr 7 
TABELA BEZDOTYKOWEGO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA 

DATA 

POMIARU 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/PRACOWNIKA 

WARTOŚĆ TEMPERATURY 

POMIAR 1 POMIAR 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


