
 
 

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące 

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Nowym Dworze Mazowieckim. 



Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 

 Rozporządzenia    MEN     i     sportu     z     dnia     31     grudnia     2020     r.     w     sprawie     bezpieczeństwa   

i   higieny   w   publicznych   i   niepublicznych   szkołach   i   placówkach   (Dz.   U.   z   2020    r.   poz.1166         

z poz. zm.) 

 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Procedura ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania tak, aby w jak najbardziej optymalny i 

możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniom i rozprzestrzenianiu się infekcji i chorób zakaźnych. 

2. Zajęcia stacjonarne w szkole/przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich. 

4. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie 

oraz rodzice. 

5. Nieprzestrzeganie procedur przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

6. Nieprzestrzeganie procedur przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków 

uczniowskich. 

7. Nieprzestrzeganie  procedur  przez  rodziców/opiekunów   uczniów   powoduje   odmowę   wpuszczenia  

do budynku szkoły. 

8. W przypadku zmiany trybu pracy przedszkola/szkoły na kształcenie na odległość lub w trybie 

hybrydowym zajęcia będą odbywały się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej 

uczniów/dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. O formie i terminach tych zajęć 

rodzice i dzieci zostaną niezwłocznie poinformowani. 

9. Udział uczniów, a także dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jest 

obowiązkowy we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym. 

10. Nauczanie zdalne w przedszkole/szkole podstawowej realizowane jest z wykorzystaniem platformy 

Microsoft Office 365. 

11. Rodzice mogą wyposażyć dzieci w osobiste środki do dezynfekcji rąk płyny/chusteczki. 

12. Wyjścia poza teren szkoły/przedszkola oraz organizacja wycieczek jednej klasy lub grupy musi być 

każdorazowo uzgodniona z dyrektorem. 

13. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek itp.) 

są dezynfekowane są w miarę potrzeby. 

14. Podczas organizacji  zajęć  dodatkowych  na  terenie  szkoły  przez  podmioty  zewnętrzne  prowadzących  

te zajęcia, uczestników i ich rodziców/opiekunów obowiązują poniższe procedury. 

 

§ 2 

Zasady przyprowadzania oraz odbierania dzieci/uczniów 

1. Do przedszkola/szkoły przychodzą zdrowe dzieci/uczniowie - bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W 

przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury ciała przy pomocy termometru 

bezdotykowego. 

2. Dziecko do przedszkola/szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 
3. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane o wyznaczonych godzinach. 

4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia świetlicowe przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut 

przed rozpoczęciem lekcji. 

5. Obowiązuje całkowity zakaz dla rodziców/opiekunów wchodzenia do sal, w których przebywają 

uczniowie/dzieci i nauczyciele. Konieczność wejścia na teren szkoły musi być wcześniej uzgodniona z 

danym nauczycielem. Nauczyciel musi przekazać informację osobie dyżurującej o planowanym przyjściu 

rodzica/opiekuna dziecka/ucznia. 

6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. 

Uczeń wchodząc do budynku szkoły powinien umyć ręce wodą z mydłem lub je dezynfekuje. 



7. Dziecko/ucznia   do   szkoły   może   przyprowadzić   jeden   rodzic.   Rodzic/opiekun   przyprowadzający    

i odbierający dziecko ze szkoły może przebywać tylko i wyłącznie w wyznaczonych strefach (przedsionek 

przed wejściem głównym SP), zachowując dystans społeczny. 

8. Uczniowie klas pierwszych przechodzą okres adaptacyjny (02.09-16.09.2022 r.), w którym rodzic 

przyprowadzając lub odbierając dziecko może wejść wyłącznie do szatni. Po okresie adaptacyjnym 

obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szatni. Obowiązuje zasada jedno dziecko jeden 

opiekun. 

9. Wejście   do   przedszkola   odbywa   się   wyznaczonym    wejściem.   Rodzic/opiekun   może   wchodzić    

z dzieckiem do przestrzeni wspólnej (drzwi wejściowe-szatnia), z zachowaniem zasad – jeden rodzic jedno 

dziecko. Dotyczy również dzieci przebywających w sali nr 31 i sal w budynku przy ul. Młodzieżowej 3. 

10. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców uczniów do szatni. W przypadku rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola obowiązuje zasada jedno dziecko jeden opiekun. 

11. Jeżeli uczeń zapisany na świetlicę, opuści świetlicę danego dnia, nie może do niej wrócić. 

12. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły mogą oczekiwać na dziecko po zakończonych zajęciach w 

wyznaczonej strefie (przedsionek lub przed budynkiem). Po dziecko może przyjść tylko osoba zdrowa bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych/chorobę zakaźną. 

13. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola/szkoły. 

14. Dziecko/grupa uczniów/klasa po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali/świetlicy klatką 

schodową znajdującą się za szatniami (Młodzieżowa 1). 

15. Dzieci mają mieć obuwie na zmianę używane tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne 

jest zabieranie obuwia do domu i przynoszenie go codziennie do placówki. 

§ 3 

Kontakt z interesantami 

1. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (telefon, mail, dziennik 

elektroniczny). 

2. Ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

3. Dokumenty kierowane do szkoły/przedszkola można: 

1. wysłać drogą mailową lub pocztą, 

2. dostarczyć osobiście. 

4. Do szkoły może wejść jedynie osoba bez objawów chorobowych. Osoba dyżurująca kieruje interesanta do 

odpowiedniego pokoju. 

§ 4 

Zadania wychowawcy klasy 

1. Wychowawcy klas/grupy posiadają informacje dotyczące: 
1. aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swojej klasie, 

2. preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. 

komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika 

elektronicznego, 

3. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych 

w czasie trwania zajęć on-line. 

§ 5 

Przebywanie uczniów w szkole 

1. W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej grupy/klasy. 
2. Wychowawcy    i    nauczyciele     poszczególnych     zajęć     mają     obowiązek     zapoznania     uczniów 

z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz korzystania ze sprzętów w sali. 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w plecaku lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

miedzy sobą. 

4. Sala, w której odbywają się zajęcia, jest wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających 

warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

5. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa  

spędza pod nadzorem nauczyciela. 

6. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie schodzą z zachowaniem odległości klatką schodową 

znajdującą się za szatniami (ul. Młodzieżowa 1). 

7. Podczas przerw uczniowie w miarę możliwości przebywają w pobliżu sali, w której mają lekcje. 



8. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele w miarę możliwości pozostawia się 

wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczycielskiego. 

§ 6 

Organizacja opieki w przedszkolu 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Jeżeli dziecko przynosi do przedszkola zabawkę, rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie 

/pranie/ew.dezynfekcję zabawki. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci myły ręce, szczególnie po przyjściu do sali, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

4. Sale wietrzone są nie rzadziej niż raz na godzinę. 

5. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

§ 7 

Procedura korzystania ze stołówki szkolnej 

1. Opiekę nad uczniami podczas posiłku sprawują dyżurujący na stołówce nauczyciele/wychowawcy 

świetlicy. 

2. Przed posiłkiem uczniowie/dzieci powinni umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować. 

3. Podczas  wydawania  i  spożywania  posiłku  w  stołówce  mogą  przebywać  osoby  spożywające  posiłek   

i nauczyciele sprawujący opiekę. 

4. Posiłki wydawane są wielozmianowo. 

§ 8 

Zasady funkcjonowania automatów vendingowych 

1. Automaty są dostosowane do bezpiecznego użytkowania. 
2. Produkty umieszczone są za szczelną szybą w obniżonej temperaturze zabezpieczającej przed osadzaniem 

się wirusów i bakterii. 

3. Brak obiegu pieniądza-pieniądze przyjmowane są bezpośrednio do kasetki. 

4. Pieniądze do wydawania reszty umieszczone są w osobnych kasetkach. Przed napełnieniem kaset, 

pieniądze są ozonowane. 

5. Klawiatura wyboru produktów zabezpieczona jest certyfikowaną folią lub płynem tworzącym trwałą 

powierzchnię antybakteryjną i antywirusową. 

6. Zabrania się uzupełniania automatów podczas przerw dla uczniów. 

 

§ 9 

Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej i czytelni. 
2. Grupy przedszkolne i grupy świetlicowe mogą korzystać z biblioteki szkolnej po wcześniejszym 

umówieniu z nauczycielem bibliotekarzem. 

3. Uczeń może samodzielnie wyszukać książkę, którą chce wypożyczyć lub poprosić o nią nauczyciela 

biblioteki. 

4. Uczniowie mogą przebywać w czytelni w innym czasie niż przerwa między lekcjami. 

5. Pomieszczenie biblioteki i czytelni jest wietrzone. 

 
 

§ 10 

Zajęcia sportowe i ruchowe, korzystanie z boiska, placu zabaw, sali gimnastycznej 

i sali ćwiczeń przez uczniów. 

1. Zajęcia wychowania fizycznego i inne zajęcia ruchowe są organizowane dla uczniów na boisku szkolnym, 

placu zabaw, sali gimnastycznej lub sali ćwiczeń. 

2. Przed i po zajęciach każdy uczeń powinien zdezynfekować/umyć ręce. 

3. Zaleca się, by planując zajęcia nauczyciele: 

1. organizowali je na dworze, 

2. uwzględnili wykorzystywanie takich sprzętów i pomocy dydaktycznych, które można zdezynfekować 

lub umyć. 

4. Pomoce dydaktyczne i sprzęty wykorzystywane na zajęciach są systematycznie myte/ dezynfekowane. 

§ 11 



Dezynfekcja pomieszczeń i profilaktyka 

1. Szkoła/przedszkole wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat 

Sanitarny. Środki dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla 

dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki nie wymagają spłukiwania. 

2. W   placówce    znajduje    się    również    ozonator,    który    działa    przeciwwirusowo,    antybakteryjnie 

i przeciwpleśniowo. 

3. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

1. utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), 

2. mycia powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

3. mycia sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł. 

4. Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole/przedszkolu są czyszczone na bieżąco. 

5. Podłogi są myte/dezynfekowane codziennie. 

6. Przeprowadzając    dezynfekcję,    należy    ściśle    przestrzegać     zaleceń     producenta     znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

7. Pracownicy przedszkola/szkoły mają obowiązek zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną, by 

chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników. 

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

1. sprawdzanie  poziomu  płynów  do  dezynfekcji  rąk  w  pojemnikach  umieszczonych  przy  wejściu    

do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 

2. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie, 

3. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja, 

4. bieżące wypełnianie arkusza monitorowania codziennych prac porządkowych. 

 

§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do 

szkoły/ przedszkola. 

2. Nauczyciel,  który zauważył  u  dziecka  oznaki  choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 

38ºC niezwłocznie: 

1. w szkole powiadamia wychowawcę klasy i sekretariat, który kontaktuje się z rodzicami dziecka 

(opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. 

2. w przedszkolu informuje wicedyrektora przedszkola oraz kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi w celu odebrania dziecka z przedszkola 

3. Po przyjeździe rodziców/opiekunów prawnych do szkoły/przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują 

rodzice/opiekunowie prawni. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 28 marca 2022 r. zarządzeniem nr 8/2022 Dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 

3. Procedura może być modyfikowana. 

4. Procedura zostanie umieszczona w widocznym miejscu, a także na stronie internetowej. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


