
Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa w okresie przeciwdziałania, zapobiegania i 

zwalczania COVID-19 po wznowieniu w ograniczonym zakresie działalności oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Podstawa prawna 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a.ust 5 ustawy z dnia 14 

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

567) 

§1 Informacje wstępne 

W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole ustala się w oparciu o 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej oraz Zarządzenie nr 

191/2020 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 13 maja 2020r. następujące wewnątrzszkolne 

procedury bezpieczeństwa: 

1. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości powierzenia opieki nad dzieckiem szkole mają 

obowiązek powiadomić dyrektora szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem o takim zamiarze 

telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres :sp12@sp12.starachowice.eu w temacie 

wiadomości podając : „Powrót do szkoły”. 

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. 

3. Do szkoły możne uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych 

(temperatura, kaszel, katar) sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Jeśli u dziecka występują objawy chorobowe zbliżone do COVID- 19, spowodowane inną 

chorobą rodzic ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego na tę okoliczność. 

§2 Przyprowadzanie i odbiór dzieci. 

1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe. 

2. Dzieci w drodze do i ze szkoły muszą posiadać i nosić osłonę nosa i ust. 

3. Nie wolno przyprowadzać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Dzieci wchodzą do szkoły pojedynczo głównym wejściem od ulicy Słonecznej. 

5. Rodzice podprowadzają dziecko do drzwi wejściowych i czekają, aż pracownik w ich 

obecności zmierzy dziecku temperaturę i przekaże je opiece innego pracownika szkoły,  

który zaprowadzi je do szatni w celu zmiany obuwia i do wyznaczonej Sali. 

6. Dzieci, które będą miały podwyższoną temperaturę nie będą przyjmowane do szkoły. 

7. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły podczas przyprowadzania i 

odbierania dzieci bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły muszą posiadać i stosować 

indywidualne środki ochrony osobistej ( rękawiczki jednorazowe oraz maseczki na usta i 

nos) 



9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły, 

wynoszący minimum 2 metry. 

§3 Zajęcia w szkole 

1. Zajęcia mogą być organizowane w grupach o maksymalnej liczebności 14 dzieci pod 

opieką nauczycieli innych niż uprzednio. 

2. Zajęcia odbywają się jedynie w salach nr5 i 6. 

3. Sala nr 4 przeznaczona zostaje na salę do posiłków. 

4. Nie będą prowadzone zajęcia poza wyznaczonymi salami. 

5. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

6. Nie będzie możliwości korzystania z placu zabaw, znajdującego się na terenie szkoły. 

7. Dzieci w szkole będą mogły przebywać w godzinach 8.00 – 13.00. 

8. Korzystanie z sanitariatów będzie odbywało się indywidualnie pod nadzorem 

wyznaczonego pracownika szkoły. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek codziennie przypominać dzieciom o 

zasadach higieny. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek wietrzyć salę lekcyjną, a jeśli warunki 

atmosferyczne na to pozwalają mieć otwarte okno/okna przez cały czas trwania zajęć. 

11.  W czasie zajęć na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne osoby postronne. 

§4 Organizacja żywienia 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa posiłki będą przygotowywane w szkole. 

1. Dostaw produktów dokonywać będą stali dostawcy 

2. Intendent ma obowiązek prowadzenia rejestru dostaw wg ustalonego schematu: 

- data dostawy, 

-nazwa dostawcy, 

-nazwa towaru, 

- stan opakowania lub ocena organoleptyczna przy zachowaniu środków ochrony osobistej 

(rękawiczki, maseczki) 

-temperatura środka transportu, 

-warunki sanitarne środka dostawczego oraz dostawcy ( stan czystości pojazdu, 

zabezpieczenie dostawcy w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne itp.), 

3. Sposób postępowania z produktami suchymi: 

- Produktu do kuchni dostarczane są oddzielnym wejściem,  

- Dostawca, intendent w trakcie odbioru produktów mają obowiązek zasłaniania nosa i ust 

oraz korzystania z rękawiczek ochronny i płynu dezynfekcyjnego. 



- Wniesione produkty suche pozostają w magazynie przez 24 godziny, po tym czasie należy 

włożyć rękawiczki ochronne i ostrożnie zdjąć odpakowanie. Opakowanie należy natychmiast 

wyrzucić. Następnie dokładnie zdezynfekować ręce oraz powierzchnie, na których miało 

miejsce odpakowywanie produktów. 

- Na okres pandemii należy całkowicie zrezygnować z zakupu i serwowania świeżych owoców 

dzieciom. 

4. Sposób postępowania z nabiałem: 

- Produktu do kuchni dostarczane są oddzielnym wejściem,  

- Dostawca, intendent w trakcie odbioru nabiału mają obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz 

korzystania z rękawiczek ochronny i płynu dezynfekcyjnego. 

-Opakowania nabiału należy natychmiast po dostarczeniu zdezynfekować płynem TAAB-2. 

5. Przygotowywanie posiłków: 

- W trakcie przygotowywania posiłków pracownicy mają obowiązek zachowywanie dystansu 

społecznego (2m), a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe, stosować środki ochrony osobistej 

w postaci maseczki, zasłaniając nos i usta. 

- Przygotowywanie posiłku następuje w rękawiczkach ochronnych. 

- Pracownicy kuchni mają obowiązek zachowania szczególnych zasad higieny, częstego mycia 

i dezynfekcji rąk. 

6.Wydawanie posiłków 

Na okres pandemii w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, korzystających z posiłków 

oraz pracowników kuchni wprowadza się możliwość spożywania posiłków w Sali 

lekcyjnej, przylegającej do Sali, w której odbywają się zajęcia (sala nr 4.  ). 

- Posiłki przynoszone są do Sali przez wyznaczonego pracownika, posiadającego aktualne 

badania sanitarno-epidemiologiczne. 

-Posiłki spożywane są w małych grupach (dzieci z jednej Sali zajęć spożywają posiłek 

wspólnie). 

- Każdorazowo po spożyciu posiłku powierzchnie stolików, ławek, oparć i  klamki są 

dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika. 

- Podczas posiłków uczniowie /dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny. 

- Obowiązkiem nauczyciela jest dopilnowanie, aby dzieci nie częstowały się wzajemnie 

posiłkami, nie wymieniały się sztućcami, naczyniami. 

-Po zakończeniu posiłku naczynia, należy dokładnie umyć wszystkie sprzęty kuchenne, 

naczynia stołowe, sztućce, wyparzyć w temp. 600 C, a wszelkie powierzchnie 

zdezynfekować płynem do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

 

 



§5 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA U DZIECI ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ nr12 im. MIKOŁAJA  KOPERNIKA w STARACHOWICACH. 

1. W przypadku zauważenia któregokolwiek z objawów: 

-gorączka powyżej37 0C, 

-kaszel 

-duszności 

-bóle mięśni lub inne nietypowe objawy należy: 

1. Zawiadomić telefonicznie dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 

2. Dziecko z objawami należy natychmiast odizolować od osób zdrowych w przygotowanej 

izolatce (sala 35).Dziecko pozostawić pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon/fartuch, maseczka, 

przyłbica, trzy pary rękawiczek ochronnych). Zalecana odległość od dziecka -2m. We 

wspomnianym pomieszczeniu, w czasie izolacji dziecka nie może przebywać żadna inna 

osoba. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPiD  Tel:.605341819,41 ,41 274 55 93 oraz 

Organ Prowadzący Tel 41 273 83 68. 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzje o 

dalszym postępowaniu względem dziecka. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z SANEPiDem, Organem 

Prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców pozostałych dzieci i 

pracowników szkoły. 

6. Dyrektor niezwłocznie występuje z wnioskiem do Organu Prowadzącego o zawieszenie zajęć. 

7.  Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły drogą e-mailową 

o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej spowodowanych wirusem COVD-19 w swoim 

najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza o objęciu kogoś z otoczenia dziecka kwarantanną lub o 

zachorowaniu na COVID-19. Adres e-mail szkoły :sp12@sp12.starachowice.eu 

 

§6 Postępowanie na wypadek wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u 

pracowników szkoły 

1. Nauczyciele, pracownicy  administracji lub obsługi w przypadku zaobserwowania u siebie 

niepokojących objawów , takich jak: wysoka temperatura ciała, suchy kaszel, duszności , 

kłopoty z oddychaniem nie powinni przychodzić do pracy. 

2. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia natychmiast 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Nauczyciele, pracownicy  administracji lub obsługi w przypadku zaobserwowania u siebie 

niepokojących objawów , takich jak: wysoka temperatura ciała, suchy kaszel, duszności , 

kłopoty z oddychaniem powinni niezwłocznie przekazać informację o podejrzeniu zakażenia 

COVD-19 dyrektorowi szkoły telefonicznie, mailowo lub pisemnie. 

4. Dyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i postępuje 

zgodnie z jej zaleceniami. 

tel:.605341819,41


5. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u nauczyciela, pracownika 

administracji lub obsługi sugerujących zakażenia korona wirusem będących na stanowisku 

pracy dyrektor zobligowany jest: 

-niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

-niezwłocznie powiadomić o fakcie rodziców/prawnych opiekunów dzieci o konieczności 

odebrania dzieci ze szkoły w ciągu najbliższej godziny, 

-powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle powydawanych 

instrukcji i poleceń, 

-powiadomić przedstawiciela Organu Prowadzącego, ( pracownika Referatu Edukacji ,Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta), 

-powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie szkoły, a także poza nią, 

którzy mogli mieć kontakt z osobą, u której wystąpiły niepokojące objawy. 

- wystąpić do Organu Prowadzącego i Organu Sprawującego Nadzór o zgodę na czasowe 

zawieszenie zajęć 

- poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

  

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W TYM SAMYM CZASIE W CZĘŚCI/ CZĘŚCIACH SZKOŁY – 

codzienny zapis dla każdej Sali /grupy 

 
LP. Nauczyciele Obsługa Inne osoby z 

personelu 
Dzieci Rodzice Dyrektor INNI – 

podać 
numer 

telefonu 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

§7 Środki i sposoby zachowania higieny pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 

1. Sale lekcyjne, w których przebywają dzieci są dezynfekowane dwa razy dziennie (przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć) przez pracownika szkoły. 

2. W szczególności dezynfekcji podlegają blaty ławek, krzesła, klamki, włączniki światła. 

3. Każdorazowo po skorzystaniu przez dziecko z sanitariatu pracownik szkoły zobowiązany 

jest dokonać dezynfekcji klamek, włącznika światła w łazience i  w Sali lekcyjnej. 



4. Po rozpoczęciu i po zakończeniu zajęć  szczególnej dezynfekcji podlegają szafki na 

ubrania oraz ciągi komunikacyjne. 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – hol wejściowy, korytarz, 

przestrzeń wspólna 
 

Zakres mycia i 
dezynfekcji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Data wykonywanych czynności Podpis 
wykonawcy 

  Godziny wykonywanych czynności  

Sprawdzanie 
poziomu płynów do 
dezynfekcji rąk 
umieszczonego przy 
wejściu do szkoły 

        

Sprawdzanie ilości 
rękawiczek i 
maseczek 
jednorazowego 
użytku 

        

Wymiana wkładów, 
mycie i 
dezynfekowanie 
wszystkich 
powierzchni 
dozowników i 
podajników 

        

Wymiana worków 
w koszach na 
śmieci- zużyte 
rękawiczki/maseczki 
– przygotowanie 
odpadów do 
utylizacji 

        

Regularne 
opróżnianie koszy z 
odpadami 
jednorazowego 
użytku. Czyszczenie 
i dezynfekcja 
pojemników 

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
dotykowych : 
klamek, poręczy, 
włączników światła, 
uchwytów 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – SALA/ GRUPA……………………… 

 
Zakres mycia i 

dezynfekcji 
Osoba 

odpowiedzialna 
Data wykonywanych czynności Podpis 

wykonawcy 

  Godziny wykonywanych czynności  

         

Sprawdzanie 
poziomu płynów 
do dezynfekcji 
rąk 
mieszczącego się 
w salach 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
blatów w salach, 
poręczy krzeseł, 
powierzchni 
płaskich, 
parapetów, 
uchwytów 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
zabawek oraz 
sprzętów do 
zajęć 
sportowych 

        

Mycie i 
dezynfekcja 
urządzeń 
sanitarnych w 
łazience 

        

Wietrzenie sal , 
w których 
odbywają się 
zajęcia 

        

Wymiana 
ręczników 
jednorazowych 

        

Regularne 
opróżnianie 
koszy z 
odpadami 

        

Dezynfekcja 
powierzchni 
dotykowych: 
klamek, poręczy, 
włączników 
światłą, 
uchwytów 

        

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 

 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach 


