
Procedura bezpieczeństwa                                                         
w okresie pandemii Covid – 19  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 162  
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi 

 
Organizacja pracy szkoły w okresie pandemii Covid-19 uwzględnia Wytyczne 
MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące 
od 1 września 2021 r. 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: 

 

1. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
    i placówkach z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa    
    i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
 

2. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 12    

    sierpnia 2020 r.  
 

3.  Z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych    

     rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  

     oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające    

     rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego   

     ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r.  

     poz.1343) 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

1. Ustala i na bieżąco aktualizuje procedury obowiązujące w placówce do 
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 
koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia 
rąk i zachowania reżimu sanitarnego. 

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  
i choroby COVID-19. 

4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika. 
5. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów 

sportowych, materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych. 
6. Zapewnia rejestr wejść/wyjść osób postronnych na teren placówki. Rejestr 

znajduje się na dyżurce. 
7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: 

• Pracownik na bieżąco dba o higienę rąk często myjąc je mydłem lub środkiem 
dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

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

• Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do 
wykonywania swoich obowiązków. 

• 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 lub wodą  
z detergentem. 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne 
regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki. 

• Personel administracji i obsługi maksymalnie ogranicza swój kontakt  z dziećmi 
oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

2. Obowiązki nauczycieli: 

• Nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, 
prowadząc zajęcia dydaktyczne i zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 
realizowane w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej. 

• Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem. 



• Nadzoruje zakrywanie przez uczniów ust i nosa podczas pobytu  
w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu oraz  
częstego mycia rąk lub ich dezynfekcji przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, 
materiałów dydaktycznych.  

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć na boisku 
szkolnym oraz podczas pobytu uczniów na patio  (przerwy na powietrzu). 

• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby 
grupy nie mieszały się ze sobą. 

• Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu lub 
w czasie przerw. 

• Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
wspólnej placówki  lub stosują  osłonę ust i nosa  

• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki. 

 

IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

• Uczeń zachowuje bezpieczny dystans 1,5 m od innych osób, wchodząc do 
budynku szkolnego, jak i przebywając na jego terenie. 

• Po wejściu na teren szkoły myje ręce wodą z mydłem lub je dezynfekuje.  

• Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć. 

• Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce.  

• W przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, 
nosi maseczkę. 

• Podczas zajęć uczeń korzysta wyłącznie ze swoich podręczników i przyborów 
szkolnych. 

• W każdej sytuacji związanej z bezpieczeństwem bezwzględnie stosuje się do 
wytycznych nauczyciela. 

• Uczeń we właściwy sposób zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu. 

• Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie 
przychodzi na zajęcia szkolne. 

• Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć 
w szkole.  

• W przypadku złego samopoczucia, które może wskazywać na przeziębienie 
uczeń niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi i stosuje się do jego zaleceń.  
 
 

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  zapoznają się z Procedurami bezpieczeństwa   
w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi 
dostępnymi na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus.  

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania 
dziecka  do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie 
rekomenduje się  dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego, 
potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 



3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 
myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

4. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z 
placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do 
pracowników placówki oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący co 
najmniej 1,5 metra. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi na teren szkoły. 

5. Przekazują aktualny numeru telefonu i pozostają w stałym kontakcie ze szkołą. 

 

VI. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE  
            SANITARNYM: 

1. Zajęcia rozpoczynają się zawsze o pełnej godzinie. 

2. Szkoła pracuje bez dzwonków. 

3. Każda klasa przebywa w jednej, wyznaczonej sali lekcyjnej. Nauczyciele 

dochodzą na zajęcia do uczniów. 

4. Każda jednostka lekcyjna trwa 55 minut (w tym 10 minut przerwy). 

5. Przerwy następują rotacyjnie. 

6. Dla każdej sali lekcyjnej przypisany jest godzinowy rozkład przerw, który 

będzie wywieszony na drzwiach sali. 

7. Podczas przerwy z uczniami przebywa nauczyciel prowadzący daną jednostkę 

lekcyjną lub wyznaczony nauczyciel. 

8. Podczas przerwy uczniowie wychodzą z sali, która w tym czasie jest wietrzona. 

Uczniowie pod opieką nauczyciela przebywają na korytarzu z zastosowaniem  

reżimu sanitarnego (odległości). Przy dobrej pogodzie zalecane jest wyjście  

z uczniami na powietrze (patio). W budynku szkoły przy ul Strzeleckiej 5 

podczas przerw uczniowie pozostają w salach pod opieka nauczyciela. 

9. Możliwe jest wyznaczenie dyżurów nauczycielom w tych miejscach szkoły, 

które wymagać będą zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa uczniom. 

10. Jeżeli po zakończonej lekcji uczniowie mają w planie w-f, informatykę lub język 

niemiecki i angielski dzielony na grupy, wówczas są oni odbierani z sali  

i odprowadzani do sali, w której przebywają przez  nauczyciela danego 

przedmiotu. 

11. Uczniowie wchodzą do szkoły 4 wejściami: Budynek A- 2 wejścia, Budynek B- 

2 wejścia. Każda klasa ma wyznaczone wejście/wyjście do szkoły. Pracownicy 

wchodzą do szkoły oddzielnym wejściem. Przy każdym wejściu znajdują się 

środki dezynfekujące. 

12. Uczniowie rozpoczynający lekcje od 1 godziny mogą wejść na teren szkoły  

o godzinie 7:50. Uczniowie rozpoczynający zajęcia kolejnymi godzinami 

lekcyjnymi wchodzą do szkoły 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Po wejściu 

do szkoły udają się niezwłocznie do wyznaczonej sali, w której czeka na nich 

nauczyciel. 

13. Do budynku szkoły przy ul. Strzeleckiej 5 uczniowie wchodzą wejściem 
głównym, od strony parkingu oraz bezpośrednio do sal lekcyjnych od strony 
ogródka. Dokładny rozkład wejść dla poszczególnych klas określą 
wychowawcy. Dzieci będą odbierane przez wychowawców o pełnej godzinie 
rozpoczynających się zajęć  (ranna zmiana 8:00, popołudniowa zmiana 12:00). 



14. Uczniowie nie korzystają z szatni ani szafek na korytarzach. Wszystkie rzeczy 

osobiste zabierają ze sobą do swojej sali ( dotyczy budynku przy ul. 

Powszechnej 15). 

15. Po zakończonych lekcjach klasa odprowadzana jest przez nauczyciela do 

wyznaczonego wyjścia. 

16.  Świetlica szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reguł    

 reżimu sanitarnego. 

17. Dzieci korzystający ze świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Strzeleckiej 5 

wchodzą i wychodzą od strony ogródka. 

18.  Stołówka szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach. Obiady wydawane są 

z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego. 

19.  Pracowników, uczniów i rodziców obowiązują procedury postępowania na   

 terenie  szkoły, które będą na bieżąco aktualizowane. 

  

VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA 
PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB 
CHOROBY COVID – 19 

Dla pracownika: 

1.  Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: 

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, 

bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły/ placówki, który 

podejmuje następujące działania:  

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając 

kontaktu z innymi osobami),  

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem  

i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,  

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,  

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

informuje dyrektora szkoły/placówki.  

2.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu.  

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby.   

4. Pracownicy z objawami choroby wymienionymi w pkt. 1 nie mogą przychodzić do 

pracy.  

5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

6. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

 

 

 

 

 



Dla ucznia: 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub  
z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel, gorączka), zostaje 
odizolowany od grupy do wyznaczonego pomieszczenia. 

2. W izolatce uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki/nauczyciela/wyznaczonego 
pracownika z zachowaniem min. 2 m odległości. 

3. Pracownik zawiadamia dyrektora/wicedyrektora o zaistniałej sytuacji 
zdrowotnej ucznia. 

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

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną (w razie złego stanu 
zdrowia ucznia). 

6. Uczniowie z objawami choroby wymienionymi w pkt. 1 nie mogą przychodzić 

do szkoły.  

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedura obowiązuje całą społeczność szkolną od dnia 1 września 2021r.,  
a jej treść zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły, w Librusie oraz 
na tablicy informacyjnej na terenie placówki. 

3. Procedura obowiązuje do czasu jej odwołania. 

 

 

Procedura powstała przy udziale Rady Rodziców. 

 

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021r. 

                                                                                                                           Dyrektor szkoły 

                                                                                                       Maria Wartołowska 


