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Procedury dla Szkoły Podstawowej nr 336  

im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie  

na podstawie wytycznych zachowania 

bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS 

obowiązujące w czasie epidemii od 31 marca 2022 r. 
 

Ogólne zasady:  

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.  

Higiena  częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia 

uczniów. 

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych 

na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).  

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość 

o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie 

psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. 

 

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce 

wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, 

czyli do przedsionka, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

7. Zostało ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej + higiena rąk) i w wyznaczonych 

obszarach. Dlatego na terenie szkoły obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców 

i interesantów na teren budynku poza część wspólną, jaką jest przedsionek:  
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 odbieranie dzieci ze świetlicy odbywa się poprzez dzwonienie domofonem, który 

znajduje się w przedsionku szkoły, do konkretnej grupy i podanie informacji, kto 

przyszedł i po kogo; nauczyciel świetlicy sprawdza, czy ta osoba jest upoważniona do 

odbioru dziecka 

 osoby odbierające uczniów bezpośrednio po lekcjach lub zajęciach dodatkowych 

czekają na dzieci na terenie szkoły przed wejściem do szkoły 

 spotkania z rodzicami odbywają się: 

o stacjonarnie (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) – 

konieczne potwierdzenie przez wychowawcę/innego nauczyciela 

o on-line (po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą/innym nauczycielem) 

8. Zakaz wchodzenia rodziców i interesantów na teren budynku poza część wspólną, jaką jest 

przedsionek, obowiązuje z wyłączeniem:  

 dostawców/kurierów/listonoszy 

 prowadzących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

 osób wcześniej umówionych. 

Obowiązuje te osoby higiena rąk. 

9. By zapewnić szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami uczniów: 

 rodzice są zobowiązani przekazać wychowawcy aktualny numer telefonu, jeśli 

został zmieniony 

 nauczyciele i rodzice są zobowiązani do sprawdzania wiadomości i ogłoszeń 

zamieszczanych w dzienniku elektronicznym. 

10. Szkoła posiada termometry bezdotykowe oraz dystrybutory płynu dezynfekującego 

połączone z urządzeniem do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję lub 

chorobę zakaźną, uczeń zostanie odizolowany. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie 

powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

12. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma w miarę możliwości 

ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami/grupami: 

 każda klasa ma przydzieloną stałą salę (z wyjątkiem niektórych lekcji, np. 

informatyki, WF, etyki, języków obcych, chemii oraz niektórych warsztatów) 

 uczniowie korzystają z toalet na piętrze swojej sali 

 przerwy uczniowie spędzają w przydzielonej sali pod opieką uczących ich 

nauczycieli lub na korytarzu obok swojej sali pod opieką dyżurujących 

nauczycieli 

 posiłki w stołówce uczniowie jedzą zgodnie z harmonogram – należy stosować 

się do ustalonych godzin 

 klasy/grupy przebywając na świeżym powietrzu na terenie szkoły pod opieką 

nauczycieli, spędzają czas w miejscu niezajętym przez inną klasę/grupę. 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 



3 
 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

14. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących. 

15. Nauczyciele powinni wietrzyć sale lekcyjne, a pracownicy obsługi części wspólne 

(korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. Pracownicy obsługi w dni wolne od zajęć wietrzą też sale i korytarze. 

16. Uczniowie pod opieką wychowawców lub nauczycieli świetlicy jak najczęściej powinni 

przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

17. Zaleca się, aby uczniowie kl. 1-8 nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

18. Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziału przedszkolnego, które do szkoły przyniosą 

zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

19. Uczniowie i nauczyciele jeśli nie ma potrzeby, ograniczają kontakty z pracownikami 

administracji i obsługi i vice versa. 

20. Gabinet pielęgniarki w budynku na Małcużyńskiego jest czynny od poniedziałku do piątku 

od 8:30 do 14:30, Na Uboczu od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 13:00. Uczniowie 

wchodzą do niego pojedynczo. 

21. Po dłuższej przerwie w użytkowaniu źródełek wody do picia przed ich uruchomieniem 

będzie dokonany przegląd techniczny i sprawdzony stanu higieniczno-sanitarny urządzeń. 

22. Rodzice uczniów z chorobami przewlekłymi proszeni są o kontakt z wicedyrektorami 

w celu ustalenia dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole 

ich dzieci, jeśli wprowadzone procedury i środki ostrożności dla ich dziecka są  

niewystarczające. 

23. Rada rodziców i samorząd uczniowski mogą zgłosić dyrektorowi szkoły swoje propozycje 

zasad bezpieczeństwa zdrowotnego (które nie są sprzeczne z wytycznymi zachowania 

bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS od 31.03.2022) i które rozszerzyłyby 

niniejsze procedury; po wspólnym uzgodnieniu dyrektor szkoły upowszechni je wśród całej 

społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 
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1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), proszone są 

o zachowanie higieny rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, 

po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Dozownik z mydłem są 

regularne czyszczenie i napełnianie mydłem. 

3. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych; obsługa obsługa myje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki 

i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączniki. 

4. Wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom w czasie, gdy okna są otwarte, jest codziennie monitorowane. 

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są powieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

7. Urządzenia sanitarnohigienicznych są czyszczone z użyciem detergentu lub 

dezynfekowane.  

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

10. Podmiot zewnętrzny wynajmujący pomieszczenia szkoły jest zobowiązany do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do 

szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

Gastronomia 

 

1. W stołówce są zapewnione warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.  

2. Czyszczenie blatów stołów odbywa się systematycznie po każdej grupie. 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. 

4. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą spożywać posiłki przyniesione z domu w salach 

lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Posiłki 

mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub 

podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy mają dostęp do zasad wynikających z  Wytycznych oraz 

wprowadzonych w szkole niniejszych rozwiązań. 
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2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej. 

3. Zostało wyznaczone i przygotowane izolatorium (wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5. Zostanie ustalone miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, w celu przeprowadzenia dodatkowego 

sprzątania (zdezynfekowanie powierzchni płaskich oraz dotykowych, np. klamki, poręcze, 

uchwyty, itp. oraz wietrzenie sali). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 


