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Procedura postępowania  

w Szkole Podstawowej nr 162  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w  Łodzi 

 
po wznowieniu działalności szkoły w trybie pełnym stacjonarnym  

od 1 września 2021 r. 

 

 

 

 

 Wstęp: Procedura obejmuje ogólne zasady dotyczące trybu postępowania przy 

prawidłowym wykonywaniu czynności wymagających zachowania należytej higieny 

osobistej oraz higieny na stanowiskach pracy.  

 

 

 

 Cel procedury: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników szkoły oraz 

przebywających na jej terenie uczniów  po wznowieniu działalności w okresie 

epidemii zakażeniami wirusem SARS-CoV2.  Celem procedury jest zapewnienie 

ujednoliconego i prawidłowego sposobu postępowania pracowników w kierunku 

zachowania należytej higieny osobistej oraz higieny na stanowiskach pracy w tym 

również ochrony uczniów.   
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                     Postępowanie przed uruchomieniem szkoły 

 

Do zadań dyrektora szkoły należy: 

 

• Przeprowadzić generalne porządki  w pomieszczeniach przeznaczonych na  

   pobyt uczniów wraz z ich dezynfekcją oraz dezynfekcją sprzętu.   

• Usunąć wszelkiego rodzaju sprzęty, których nie można skutecznie  

    dezynfekować (np. wykładziny, dywany, przyrządy do ćwiczeń, gry planszowe) 

• Przy wejściu do budynku szkoły zamieścić informację o możliwości   

    dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

• Umieścić przed wejściem do szkoły stosowne informacje dla rodziców,   

opiekunów odnośnie przyprowadzania i odbioru dzieci.   

• Wydzielić osobne przejście dla pracowników szkoły tak aby uniknąć  

     bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz.  

• Zakupić dla pracowników (nauczyciel, obsługa) środki ochrony osobistej,  

   w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy ochronne  

   z długim rękawem. Zapewnić środki czystości (mydło, ręczniki papierowe). 

• Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony  

   osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować ucznia,  

   pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

• Zakupić termometry do bezkontaktowego mierzenia temperatury uczniom,  

   pracownikom.   

• Zapewnić sprzęt i środki do utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,  

   dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,  

   uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

• Umieścić w obiekcie stosowne instrukcje mycia rąk, dezynfekcji, zakładania   

    i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek.  
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• Zapewnić odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte 

środki ochrony indywidualnej. 

• Przed planowanym uruchomieniem zgłosić szkołę do przeglądu przez służbę bhp, 

celem sprawdzenia zabezpieczenia bezpieczeństwa technicznego i higieniczno-

sanitarnego. 

 

Postępowanie w czasie funkcjonowania szkoły  

informacje ogólne 

 

•   Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy. 

•   Na teren szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna  

    do zapewnienia realizacji zajęć. 

•   W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które miały kontakt z osobą chorą  

    z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

•   W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna,  

    którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

  • Przed wejściem na teren szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do  

      dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły  

      w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.  

• Rekomenduje się noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie 

ma możliwości zachowania dystansu. 

• Ogranicza się kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę  

     z młodzieżą z kadrą prowadzącą te zajęcia. 

• Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły starają się zachowywać dystans      

    społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

•   Przed i po każdych zajęciach, jak również w miarę możliwości w ciągu dnia,  

    dokonywana jest dezynfekcja całości pomieszczeń jak wyłączniki prądu,  
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     klamki oraz sprzęt, a w szczególności biurka, blaty, myszka, klawiatura,  

     czytnik, telefon, itp.  

• Wszelkie niedyspozycje zdrowotne ucznia lub pracownika takie jak:  

     podwyższona temperatura,  uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności  

     w oddychaniu, mogące doprowadzić do zakażenia zgłaszane są natychmiast   

     przełożonemu.   

•   Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy  

    odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

     z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie   

     powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

• Konieczne informacje dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole  

       przekazywane są  telefonicznie lub mailowo. 

•   Rodzice zobowiązani są do pozostawienia aktualnego numeru telefonu lub     

     innego niezwłocznego sposobu szybkiego kontaktu w razie niedyspozycji  

     dziecka. 

•   Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest do  

     postępowania według obowiązujących procedur. 
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Zasady dotyczące prowadzenia zajęć 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne dla uczniów 

 

• Zajęcia odbywają się w stałych grupach-oddziałach klasowych. 

• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

• Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

• Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty,  

których nie można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować.  

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego torbie. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

• W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają myciu lub 

dezynfekcji.  

•  Sale lekcyjne i sale gimnastyczne wietrzone są co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela.  

• Pod opieką nauczyciela uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz 

pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 
1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639). 
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• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

• Na boisku mogą przebywać grupy uczniów, zgodnie z zasadami określonymi dla 

prowadzenia zajęć sportowych. 

• Ograniczone są wszelkie aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

• Szkoła zapewnia taką organizację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (różne godziny przyjmowania grup do placówki, 

różne godziny przerw i zajęć na boisku). 

• Podczas prowadzenia zajęć można organizować wyjścia poza teren szkoły  

w formie spacerów ( np. do parku). 

• W szkole działa biblioteka szkolna, której praca i godziny otwarcia zgodne są  

z zasadami reżimu sanitarnego. W pracy biblioteki uwzględnia się konieczny 

okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

w bibliotekach zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki. 

• Nauczyciel bibliotekarz ustala miejsce składowania oddawanych książek 

oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 

• Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• Szatnia szkolna wyłączona jest z użytku. 

• Uczniowie korzystają ze specjalnie przygotowanych wieszaków, na których 

mogą zostawić odzież wierzchnią, przy zachowaniu właściwego reżimu 

sanitarnego. 

• Podczas zajęć na terenie szkoły zaleca się ograniczenie korzystania  

z telefonów komórkowych. 

• Nauczyciele, na bieżąco, wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.  
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• Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą  

z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają 

dotykania oczu, nosa i ust.  

• Nauczyciele i uczniowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym 

zakresie. 

• Nauczyciele, na bieżąco, monitorują stan zdrowia uczniów. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i konieczności kontroli 

temperatury ciała ucznia, nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/ 

opiekunów i uzyskuje ich zgodę na bezdotykowy pomiar. 

 

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze  
i wczesnego wspomagania rozwoju ucznia 

 

• odbywają się w formie zajęć indywidualnych nauczyciel-uczeń. 

• W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć jest dostosowana do 

potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.  Praca 

odbywa się w małych grupach o stałym składzie. 

• Podczas zajęć zaleca się ograniczenie korzystania z telefonów. 

• Nauczyciele, na bieżąco, wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.  

• Nauczyciele, na bieżąco, monitorują stan zdrowia uczniów. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i konieczności kontroli 

temperatury ciała ucznia, nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/ 

opiekunów i uzyskuje ich zgodę. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

 

•  W przypadku zauważenia  u pracownika bądź ucznia,  wystąpienia co  

    najmniej jednego  z wymienionych objawów ostrej infekcji układu  

    oddechowego: gorączka, kaszel, duszność, sugerujące zakażenie  

    koronawirusem należy pracownika natychmiast odsunąć od pracy,   

    natomiast ucznia odizolować w oddzielnym pomieszczeniu.  

 

• Każdą informację o stwierdzonym przypadku podejrzanym o zakażenie  

    wirusowe należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze  

    względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora  

    Sanitarnego oraz powiadomić rodziców ucznia.    

 

• Obszar w którym przebywały osoby z podejrzeniem zakażenia poddać  

    gruntowemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z przyjęta procedurą.  

 

•  Stosować się do ewentualnych decyzji PSSE.  

 

•  Przygotować wykaz osób z którymi mógł być kontakt.   

 

                                                                                                              Zatwierdził  

                                                                                                         Maria Wartołowska 

 


