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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 7/2022 
Dyrektora  Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Poznaniu  
z 31.08.2022 r.  

 
 

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 
obowiązująca w  Szkole Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu od 1.09.2022 r.  
 

Wstęp: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad  postępowania w placówce w taki sposób, aby zdrowi 

uczniowie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zakażenia się od ucznia chorego oraz ustalenie 

działań, które zminimalizują to ryzyko.  

Procedura określa działania, które szkoła  powinna  podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak 

rodzice powinni być świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, ze względu na 

specyfikę pracy z uczniami, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre 

samopoczucie uczniów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.  

Podstawą do opracowania wytycznych są: 

1. obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MEiN i MZ 

2. Statut Szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jej funkcjonowanie uwzględniające 

dotychczasowe przepisy 

3. wizja lokalna, analiza ryzyka 

4. potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

I. Obowiązki dyrektora placówki: 

1. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i rodziców: dydaktyczne, opiekuńczo-

wychowawcze, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, nauczania indywidualnego, ścieżki 

edukacyjne oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej. 

2. Wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami 

przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 

4. Wyposaża  szkołę w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki 

ochrony indywidualnej. 

5. Organizuje żywienie uczniów, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców.  

6. Umożliwia uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnym gabinecie 

dentystycznym, w tym zapewnia możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy 

jest ona konieczna. 



Strona 2 z 5 
 

7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub 

pracownika. 

II. Nauczyciele zobowiązani są do: 

 

1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

2. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek oraz wszelkich 

dodatkowych przedmiotów. 

3. Wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.  

4. Regularnego wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę.  

5. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk. 

6. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez uczniów rękami części twarzy, częstego mycia 

rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp. 

7. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. 

w odpowiedni sposób.     

8. Stałej obserwacji stanu zdrowia ucznia. 

9. Pracy według ustalonego przez dyrektora planu pracy. 

10. Niekorzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć z uczniami. 

11. Przed spożyciem posiłków sprawdza higienę przygotowania stołówki szkolnej lub innego     

pomieszczenia, w którym dzieci będą spożywały posiłki. 

 

III. Obowiązki pracownika: 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku 

pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.  

2. W przypadku wystąpienia objawów choroby (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś 

z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce  

i myje ręce zgodnie z instrukcją. 

4. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę co najmniej raz na godzinę  

i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie 

płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas 

nieobecności dzieci. 

5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie dłuższych przerw. 

7. Nauczyciel zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

8. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 
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IV. Obowiązki rodziców 

 

1. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 

2. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

3. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u ucznia, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za 

konieczne.  

4. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki niepotrzebnych zabawek i innych przedmiotów. 

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą  

z mydłem, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

6. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu 

(upoważnionej do odbioru ucznia).  

7. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, 

iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych 

i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów oraz dla osób przebywających na jej terenie.  

 

V. Obowiązki uczniów. 

 

1. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, koniecznych do zajęć. 

2. Uczniowie klas 4-8 wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem na 5 minut przed rozpoczęciem 

zajęć w danym dniu. 

3. Uczniowie klas 1-3, przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu, oczekują na nauczyciela  

w wyznaczonym miejscu od strony boiska szkolnego (patio). 

4. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce/myją ręce. 

5. 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. 

6. Bezwzględnie stosują  zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, zachowują dystans, a także 

unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 

zwracają  uwagę innym w tym zakresie. 

8. Unikają większych skupisk uczniów w pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

9. Zapoznają się z zasadami wypożyczania książek. 

 
VI. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:  

 

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

Wietrzenie  zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia 
uczniów 
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1. Rodzice/opiekunowie uczniów wchodzą na teren szkoły – w wyznaczone miejsca np. sekretariat, 

wyłącznie w celu załatwienia spraw dotyczących własnego dziecka, według rygorów i zasad 

opisanych powyżej, po wpisaniu się do rejestru wejść do szkoły, który znajduje się w dyżurce. 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując 

zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

3. 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. Należy zapewnić regularne czyszczenie  

i napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Uczniowie klas 4-8 wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem na 5 minut przed rozpoczęciem 

zajęć w danym dniu., uczniowie klas 1-3 wchodzą przez patio od strony boiska. 

5. Sale, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble są dezynfekowane przynajmniej 

raz dziennie podczas nieobecności uczniów. 

6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

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

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. tak aby klasy edukacji wczesnoszkolnej nie spotykały się. 

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

terenie szkoły, w tym w czasie dłuższych przerw. 

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

12. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia 

(bezdotykowe źródełka) pod nadzorem opiekuna.  

13. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.   

VII. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji 

1. Uczeń, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost 

temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji, takie jak: złe samopoczucie, 

wysoka temperatura, wysypka, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, kaszel, itp., zostaje 

niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. 

2. Gdy u dziecka stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu  

z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić na zajęcia  

w szkole pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów. 

3. Nauczyciel  zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać 

dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela. 
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4. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) 

zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie 

odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. 

5. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu, nie przychodzi do pracy i zgłasza się do 

lekarza pierwszego kontaktu. 

VII. Żywienie dzieci 

1. Kontakty personelu kuchennego (pracownicy firmy cateringowej) z dziećmi, nauczycielami  

i personelem obsługowym zostają ograniczone do niezbędnego minimum. 

2. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed 

podaniem posiłku i po posiłku. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 

60°C lub je wyparzać. 

4. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wytyczne bezpieczeństwa zdrowotnego wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

2. Wszelkich zmian w wytycznych może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub 

uzupełnienie dotychczasowych zapisów 

3. O zmianach w wytycznych dyrektor informuje pracowników i rodziców uczniów. 

4. Wytyczne obowiązują do odwołania.  


