
1 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Męcince 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ   

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MĘCINCE  

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 opracowana na rok szkolny 2021/2022 

 

 



2 
 

 

Opracowano na  podstawie: 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia  dla szkół podstawowych z dnia 02 sierpnia 2021r. 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 
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I. PRZYJMOWANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW W SZKOLE  

1. Do szkoły  może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, 

osłabienie, gorączka) oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny 

lub izolacji domowej. 

2. Dzieci do szkoły przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły. 

4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w 

wyznaczonych obszarach. Przy wejściu na teren szkoły osoba wchodząca przedstawia 

cel wizyty, a pracownik szkoły decyduje, czy petent wchodzi osobiście (obowiązuje 

go stosowanie środków ochronnych: maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do założenia maseczki i 

skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, pozostawiają dzieci przy wejściu szkolnym, zachowując zasady:  

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m, 

c. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5m, 

d. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 

dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyjąć ucznia do szkoły. 

8. Uczeń nie może zabierać ze szkoły prac plastycznych/technicznych do domu. 

9. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli/ pracowników szkoły poprzez 

kontakty telefoniczne, komunikatory.  

10. Uczeń nie przynosi do szkoły  zbędnych przedmiotów czy zabawek. 
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II.   PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE 

 

1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele przedmiotu odbywający zajęcia z daną 

grupą: 

a) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów a stolikiem nauczyciela  

powinny wynosić min. 1,5 m lub w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela 

powinna pozostać wolna ławka, 

b) Przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka 

nauczyciela, 

c) W miarę możliwości należy ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów. 

3. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki 

można pozostawiać w szkole w szafce, kiedy uczeń wraca do domu.  

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy. 

6. Nauczyciel organizuje przerwy dla danej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

7. Mając na uwadze wspólne dobro we wspólnych przestrzeniach zaleca się noszenie 

przez uczniów maseczek.  

8. W toaletach szkolnych może przebywać maksymalnie 3 uczniów. 

9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 

11. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz sprzęt na boisku 

wykorzystywane podczas zajęć powinny być regularnie czyszczone z użyciem 
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detergentu lub dezynfekowane, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć je 

przed ponownym używaniem. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego i sportowe tak organizować aby zachowany był 

dystans społeczny, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

13. Zaleca się organizować zajęcia/wyjścia  w miejsca otwarte np. las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

14. Należy zapewnić taką organizację pracy, która minimalizuje spotykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów  (różne godziny/ miejsca zabaw, różne godziny 

spożywania posiłków, odbieranie indywidualne od rodzica). 

15. Zapewnia się sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 

ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

17. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych 

(stołówka). 

18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców.  

19. Należy zachować dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole 

dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, mają obowiązek: 

1) zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

2) w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach 

wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na 

korytarzach, w szatni  

3) stosowanie osłony ust i nosa maseczką. 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać 

wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

21. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. 

22. Szkoła posiada szafki dla uczniów ulokowane w różnych częściach wspólnych 

(korytarzy) oraz szatnię przystosowaną dla jednej grupy – zapewniające bezpieczne 

korzystanie z nich dzieciom z różnych klas. 



7 
 

 

 

III. ZACHOWANIE PERSONELU W SZKOLE 

 

1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich procedur i instrukcji jakie są 

wprowadzone w placówce. 

2. Pracownik do pracy przychodzi wyłącznie zdrowy, bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, 

osłabienie, gorączka). 

3. Mając na uwadze wspólne dobro we wspólnych przestrzeniach zaleca się noszenie 

przez pracowników maseczek.  

4. Na początku zajęć należy wyjaśnić uczniom jakie zasady obowiązują w szkole.   

5. Należy usunąć z sali przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można 

zdezynfekować. 

6. W pomieszczeniach należy często dezynfekować zabawki, przedmioty                           

i wszystko z czym uczniowie mają kontakt. 

7. Sale lekcyjne i korytarze należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Nauczyciele i personel zwraca uwagę, aby uczniowie regularnie  myli ręce, 

szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety oraz przypomina ogólne zasady 

mycia i dezynfekcji rąk. 

9. Zajęcia należy organizować tak, aby były bezpieczne dla uczniów, unikając większych 

skupisk w jednym pomieszczeniu. 

10. Na terenie szkoły prowadzi się rejestr przeprowadzanych dezynfekcji. 

11. O sytuacjach niepokojących personel natychmiast informuje dyrektora palcówki. 

 

IV.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻANIENIA  

COVID-19  

PERSONEL: 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić zdrowe osoby, bez  jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Nie należy angażować nauczycieli  powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi w pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji zastosować pracę zdalną w miarę możliwości. 
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3. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyny dezynfekujące. 

5. W widocznym miejscu należy umieścić listę numerów telefonicznych potrzebnych        

w przypadku podejrzenia zakażeniem (organ prowadzący, SANEPID, służby 

medyczne) 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i przenieść do wyznaczonego w tym celu pomieszczenia. 

7. Obszar (pomieszczenia, korytarze, itp.), w których poruszał się pracownik należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

8. Powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworze i stosować się 

do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9. Zrobić listę osób, która miały kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości  i pytań należy zwrócić się do Powiatowej 

stacji Sanitarno- epidemiologicznej w Jaworze w celu konsultacji.  

UCZNIOWIE: 

1. Do szkoły przyjmowani są tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała (termometr 

bezdotykowy), niezwłocznie odsunąć go od grupy i powiadomić rodziców o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

3. Numery kontaktowe do rodziców mają być w znanym dla personelu/ nauczycieli 

miejscu.  

4. Odizolować w oddzielnym pomieszczeniu lub obszarze. 

5. Pomieszczenia lub miejsca, w których się poruszał się uczeń należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

6. Powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworze i stosować się 

do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7. Zrobić listę osób, która miała kontakt z zakażonym. 

 

V.  ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE 

1. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 

wynikających z przepisów prawa dotyczących żywienia zbiorowego dzieci w 
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przedszkolach i szkołach, a także dodatkowo z zachowaniem szczególnej ostrożności 

w sytuacji kryzysowej w czasie trwania pandemii. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Pracownicy przygotowujący i wydający posiłki zaopatrzeni są w środki ochrony 

osobistej (rękawice jednorazowe, maseczki, fartuchy z długimi rękawami) oraz                

w środki dezynfekujące. 

3. Przed przystąpieniem do czynności każdy pracownik ma obowiązek umyć                             

i wydezynfekować dłonie, założyć rękawice jednorazowe i fartuch, a następnie 

przeprowadzić dezynfekcję stanowiska pracy. 

4. Wszystkie sprzęty i naczynia po ich użyciu są dokładnie myte z dodatkiem detergentu    

i w miarę możliwości dezynfekowane lub wyparzane w temperaturze min 60
0
C. 

5. Dzieci wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do 

miejsca wydawania posiłku oraz sztućców. 

6. Dzieci korzystające ze stołówki podzielone są na grupy wiekowe z zachowaniem 

bezpiecznej odległości między dziećmi (min. 1,5m) i oddzielnie spożywają posiłki, 

pod nadzorem opiekunów przyporządkowanych do danej grupy.  

7. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

8. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

9. W stołówce zaleca się usunięcie dodatków (cukier, wazoniki, serwetki, sztućce) i 

wydawanie ich bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. 

10. Posiłki są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

11. Personel kuchni odpowiedzialny za wydawanie uczniom posiłków obowiązany jest do 

przeprowadzania dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także 

sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 

12. Personel kuchenny unika bezpośrednich kontaktów z dziećmi, nauczycielami oraz 

opiekunami grup. 

13. Między wydawaniem posiłków poszczególnym grupom zachowana jest przerwa (15 

minut), przeznaczona na dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, 

wyłączniki, stoły, krzesła, blaty) i wywietrzenie oparów środków dezynfekujących. 

14. Po ukończeniu wydawania posiłków naczynia wielorazowego użytku myte są                     

z dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze 90
0
C. 

15. Do dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych używa się środka: DEZOPOL-

MED VC 410R. 

16. Wprowadza się dodatkowy monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
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dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym: 

stołów, krzeseł i blatów w kuchni i pomieszczeniach spożywania posiłków). 

VI. DOWOZY 

 

1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego 

temperatura nie przekracza 37
O
C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie 

jak m.in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie 

dzieci zdrowe. 

2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych dziecko, nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych 

wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej dziecko nie zostanie 

wpuszczone do autobusu szkolnego. 

4. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni 

telefonicznie przez wychowawcę klasy (w przyp. jego nieobecności przez innego 

pracownika szkoły – sekretarka, nauczyciel, dyrektor, wicedyrektor). Ich 

obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich 

upoważnioną. 

5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie 

numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić 

na żądanie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu. 

6. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek 

zakrywających usta oraz nos. 

7.  Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni 

płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas 

dowożenia. 

8. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych 

przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu. Miejsca zajmowane przez dzieci 

muszą gwarantować zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 

9. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas 

dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczek lub 

przyłbic.  

10. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba 

zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

 

 

Procedury wprowadzono Zarządzeniem nr  01/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego z dnia 1 września 2021 r. i przedstawiono na Radzie Pedagogicznej w dniu 
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 Załącznik nr 1- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MĘCINCE W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

 

TABELA POMIARU TEMPERATURY W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

CHOROBY COVID - 19 

 

Lp.  Data  Nazwisko i imię 

dziecka 

Pomiar temperatury w 

razie potrzeby w trakcie 

zajęć 
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 Załącznik nr 2- do 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MĘCINCE W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH 

ZAGROŻENIU EPIDAMIOLOGICZNEMU – sala ……… 

 

Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego w salach szkolnych.  

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

Mycie i dezynfekcja pomocy oraz sprzętów do zajęć sportowych.  

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych w łazience.  

Wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia.  

Regularne opróżnianie koszy z odpadami Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, 

włączników światła, uchwytów. 

 

Osoba odpowiedzialna Data Godzina  Podpis 

wykonawcy 
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Załącznik nr 3- do 

                                                                                                      PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA 

                                                                                W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W MĘCINCE W ZWIĄZKU 

                                                                                                       Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

NUMERY TELEFONÓW POTRZEBNE  W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM 

Lp. Nazwa instytucji Nr telefonu 

1. Szkoła – sekretariat 76 870 82 85 

2. Gmina Męcinka 76 871 34 48 

76 870 86 23 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Jaworze 

76 870 23 48 

76 870 28 74 

604 280 646 

699 970 968 

4. Gminny Ośrodek Zdrowia  

w Piotrowicach  

Punkt Lekarski w Męcince 

76 870 88 78 

 

76 870 86 78 

5. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  

Delegatura w Legnicy 

71 340 63 36 

76 713 50 56 

6. Narodowy Fundusz Zdrowia  800 190590 - infolinia 

7. BHP – szkoła  794 992 959 

8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

Oddział zakaźny 

75 738 00 00 – centrala 

75 738 01 20 

9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

w Legnicy 

76 721 10 00 - centrala 
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Załącznik nr 4- do 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W MĘCINCE W ZWIĄZKU 

Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 

 

LISTA OSÓB, KTÓRA MIAŁA KONTAKT Z ZAKAŻONYM 

Lp. Imię i nazwisko Status  Nr telefonu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 


