
 

 

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie 

 Szkoły Podstawowej Nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

obowiązujące od 1 września 2020r. 

 

Podstawa prawna: 

• art. 10 ust. 1 pkt 1  i art. 68 ust. 1 pkt 6  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r., poz. 910), 

• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., 

• zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 

czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  u.p.i.s. 

Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych, 

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na  kwarantannie 

lub  w  izolacji  w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała - 38° i powyżej,  

• kaszel,  

• bóle mięśni i ogólne zmęczenie,  

• utrata węchu lub smaku o nagłym początku,  

• wysypka.  

4. Obowiązuje zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 

niezbędna, bezwzględnie wymaga się stosowania środków ochronnych (osłona nosa i 

ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych 

przez dyrektora miejscach. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z 

objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3). 

7. Opiekunowie najmłodszych dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej   - 

przedsionek przy wejściu do budynku przy ul. Kazimierzowskiej. Obowiązuje przy 

tym zasada: 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od 

kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m. Dzieci z oddziału O i I zostaną 

odprowadzone do sal przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

 

 

 



 

 

Higiena i dezynfekcja 

 

8. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

9. Na  terenie szkoły obowiązują ogólne zasady  higieny,  tj. ochrona ust  i nosa podczas 

kaszlu   i   kichania,   unikanie   dotykania   oczu,   ust   i   nosa.   

10. Obowiązkowe jest   noszenie   maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

11. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. Środki do 

dezynfekcji dłoni znajdują się w każdej pracowni lekcyjnej (przy wejściu), na 

korytarzach, w toaletach. 

12. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.  

13. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w 

tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur i włączników. 

14. Przed    wejściem    do     budynku     szkoły     obowiązuje     dezynfekcja     rąk.     

Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. 

15. W szkole znajduje się oznakowany pojemnik, do którego można wyrzucać rękawiczki 

i jednorazowe maseczki. 

 

Organizacja pracy szkoły 

16. Zajęcia dla uczniów rozpoczynają się o dwóch porach – 8.00 i 8.15, by 

zminimalizować liczbę uczniów wchodzących do szkoły, przebywających w 

szatniach, toaletach i na korytarzach szkoły podczas przerw. 

17.  Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia o 8.15, nie mogą wchodzić do budynku 

szkoły przed godziną 8.00 (zapis nie dotyczy uczniów korzystających ze świetlicy 

szkolnej – procedury organizujące pracę świetlicy znajdują się w regulaminie zajęć 

świetlicowych). 

18. Czas rozpoczęcia lekcji wyznaczy krótki sygnał dźwiękowy, o czasie przerwy 

poinformuje uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia. 

19. Uczniowie wchodzą do budynku i opuszczają go, korzystając z wyznaczonych 

dla danego oddziału wejść: 

 w budynku przy ul. Kazimierzowskiej:  

Odziały 0-I – główne wejście 

Oddziały II-III wejście od prawej strony boiska 

Oddziały IV-VI wejście od lewej strony boiska 

w  budynku przy ul. Tynieckiej:  

Oddziały VI – wejście od Tynieckiej (zaczynają lekcje o godz. 8:15) 

Oddziały VII wejście od strony Malczewskiego (zaczynają lekcje o godz. 8:15) 

Oddziały VIII – wejście od strony sali gimnastycznej  

                          (zaczynają lekcje o godz. 8:00).  



 

 

 

20. W budynku przy ul. Kazimierzowskiej: 

-  klasy I-III korzystają z klatki schodowej po prawej stronie;  

-  klasy IV-VI – z klatki po lewej stronie od boiska. 

 

W budynku przy ulicy Tynieckiej: 

- klatka schodowa od strony sekretariatu  - kierunek wchodzenie;  

- klatka schodowa od strony biblioteki – kierunek schodzenie.  
 

O kierunku przemieszczania się informuje oznakowanie na podłogach.  

O zasadach poruszania się po szkole informują uczniów wychowawcy                             

i nauczyciele dyżurujący.  

21. Na każdym piętrze znajdują się toalety damskie i męskie, by ograniczyć 

przemieszczanie się uczniów po budynku szkoły. 

22. W toalecie przebywają tylko te osoby, które z nich korzystają. Uczniowie 

oczekujący na toaletę ustawiają się na korytarzu z zachowaniem bezpiecznej 

odległości. 

23. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

24. Lekcje i zajęcia dla poszczególnych oddziałów odbywają się: 

W budynku przy ul. Kazimierzowskiej: 

−  w jednej sali, każdy ma przypisane swoje stałe miejsce, którego nie wolno mu zmieniać,  

  

 W budynku przy ulicy Tynieckiej: 

−   w pracowniach przedmiotowych (nauczyciele odpowiedzialni za pracownie 

przedmiotowe po zakończeniu lekcji z daną klasą dezynfekują ławki i krzesła, 

zanim wyjdą na przerwę). 

25. W każdej pracowni przy wejściu znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji 

rąk. 

26. Uczniowie niezapisani do świetlicy szkolnej mają obowiązek opuszczenia terenu 

szkoły zaraz po skończonych lekcjach. 

27. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w kilku pomieszczeniach, by zapobiec 

gromadzeniu się uczniów na małej przestrzeni. 

28. Regulamin korzystania ze świetlicy zawiera zapisy dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 

Uczniowie: 

1. Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeni ogólnoszkolnej i zachowanie 

bezpiecznego odstępu od innych osób. Uczniowie mogą zdjąć maseczki dopiero po zajęciu 

swojego miejsca w pracowni lekcyjnej. 

2. Uczniowie mają obowiązek posiadania własnej maseczki, przyniesionej z domu – szkoła nie 

zapewni maseczek uczniom. 



 

 

3. Źródełko wody pitnej i automat z przekąskami nie są dopuszczone do użytku, dlatego warto 

zadbać o zapas własnego picia i jedzenia. 

4. Przed lekcją uczniowie mają obowiązek wyciszyć telefony i trzymać je w plecaku. 

5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (w budynku przy ul. 

Kazimierzowskiej). 

6. Uczniowie nie mogą udostępniać swoich rzeczy innym uczniom. 

7. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

8. Przemieszczanie się po klasie jest ograniczone i może odbywać się tylko za zgodą 

nauczyciela. 

9. Uczniowie podczas indywidualnej konsultacji z nauczycielem muszą mieć na twarzy 

maseczkę i zachować bezpieczny dystans 1,5 m. 

10. Uczniowie, wychodząc do toalety, zakładają maseczkę, a po powrocie dezynfekują ręce. 

11. Uczniowie przebywają podczas przerwy wyłącznie na korytarzu, przy którym znajdują się 

pracownie im przypisane. 

12. Przy sprzyjającej pogodzie (bez deszczu) uczniowie spędzają wyznaczone przerwy na 

świeżym powietrzu (boisko szkolne, dziedziniec).  

Rodzice: 

1. Rodzice uczniów mają obowiązek codziennego logowania się do dziennika Librus                        

i sprawdzania wiadomości. Strona szkoły i dziennik Librus będą głównym źródłem 

informacji o zarządzeniach dyrektora szkoły, zmianach procedur, zagrożeniach itp. 

Nauczyciele i pracownicy szkoły: 

1. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji elektronicznej (strona szkoły, 

Librus, MS Office) oraz telefonicznej z opiekunami ucznia (listy z numerami telefonów 

znajdują się u wychowawcy, w sekretariacie i u pielęgniarki szkolnej). 

2. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  



 

 

5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

6. Po każdej lekcji obowiązkowe jest wietrzenie sali, a po zakończonym dniu nauki danego 

oddziału dezynfekcja blatów i innych powierzchni. 

7. Nauczyciel przedmiotu ustala z uczniami formy kontroli i sposoby przedstawiania prac do 

oceny, np. decyduje, które zadania uczniowie przekażą do sprawdzenia drogą elektroniczną,            

a które w formie papierowej.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości. 

2. Nauczyciel, który zaobserwował objawy lub otrzymał informację o nich od dziecka, 

kontaktuje się telefonicznie z pielęgniarką lub sekretariatem szkoły.  

3. Rodzice dziecka zostają niezwłocznie poinformowani telefonicznie o wystąpieniu          

u niepokojących objawów i obowiązku pilnego odebrania dziecka. 

4. Do czasu przyjazdu opiekunów uczeń przebywa w izolatorium pod opieką osoby 

dorosłej 

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura 

Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażenia 

ucznia.             

7. Wyznaczona przez dyrektora osoba informuje telefonicznie lub przez dziennik  Librus 

rodziców dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, o zaistniałej 

sytuacji. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek 

prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji. 

10. Dyrektor szkoły i zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 


