
1 
 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zachowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 

 
§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy. 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku funkcjonuje z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i 

Nauki. Niniejsza procedura powstała na podstawie ww. wytycznych, które pozwalają na 

realizację programów nauczania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne na 

terenie szkoły. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i 

dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia u pracowników. 

2. W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na 

dany rok (dostępny w Załączniku do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

28 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85). 

3. Niniejsza procedura uwzględnia:  

a. specyfikę placówki, w tym realizację zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz 

zwiększoną liczebności oddziałów,  

b. zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych,  

− c. aktualne przepisy prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 

2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679) z późn. zm. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

5. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

 objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

7. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce 

wodą z mydłem. 

8. Dyrektor szkoły wdraża szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w uzgodnieniu z 

radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
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9. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, jako 

elementu obowiązującego ich regulaminu, o którym mowa w pkt 8.  

10. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na 

 teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

11. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu 

szkoły, o którym mowa w pkt 8. w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

12. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. Zalecany jest kontakt z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefoniczny lub mailowy ) 

13. Szkoła posiada termometr bezdotykowy używany w przypadku podejrzenia infekcji u 

ucznia. Rodzice jednorazowo wyrażają lub nie wyrażają zgody na pomiar temperatury u 

dziecka na początku roku szkolnego 2022/2023. 

14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, zostaje on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu – Izolatorium. Należy 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

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

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).Uczniowie korzystają z przypisanych 

im szatni oraz indywidualnych szafek. 

16. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

• częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

• ochrona podczas kichania i kaszlu, 

• unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

• niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

17. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć.  

są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących. 

18. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

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

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

dyżurów w szkole. 
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20. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych 

rzeczy.  

21. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników 

administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

22. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostają ustalone oraz upowszechnione zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy.   

23. Do 26.09.2022r. zostanie dokonany przegląd techniczny i sprawdzony stan higieniczno-

sanitarny dystrybutorów wody (źródełek). Zalecenia dotyczące nadzoru nad stanem 

higieniczno-sanitarnym urządzeń znajdują się w  wytycznych „Zasady udostępniania wody 

wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i 

zalecenia higieniczno-sanitarne”. 

24. Dyrektor szkoły ustala dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole 

dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi, 

które są ujęte  wProcedurach postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo 

i kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku -2b. 

Procedurze postępowania z uczniem chorym przewlekle (Zarządzenie Nr 10/2022Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 16 w Płocku z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie wprowadzenia 

zmian w Procedurach postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo i kryzysowych w 

Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku). 

§ 2 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja klas oraz innych pomieszczeń szkolnych i 

powierzchni. 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

2. 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. Szkoła zapewnia regularne czyszczenie i 

napełnianie dozowników z mydłem. 

3. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
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4. Codzienne wietrzenie sali korytarzy jest monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

5. W szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni. Ściśle przestrzegane są zalecenia 

producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest także czas 

niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji podczas korzystania z dozowników z płynem do 

dezynfekcji rąk. 

7. Urządzenia sanitarno-higienicznych są czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.  

8. Sale lekcyjne i pomieszczenia świetlicy są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Kosze na odpady są regularnie opróżniane oraz czyszczone. 

10. Podmioty zewnętrzne korzystające z infrastruktury szkoły są zobowiązane do przestrzegania 

niniejszej procedury. 

 

§3 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli spożywających posiłki w 

stołówce szkolnej. 

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia)zapewnione zostają warunki higieniczne 

wymagane przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne i odbywa się w stołówce szkolnej. 

3. Przed wejściem do stołówki szkolnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 

(min. 60%). Uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni korzystający z posiłków 

przed przyjściem do stołówki szkolnej myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują ręce środkiem 

wymienionym w pkt. 3. 

4. Uczniowie oraz nauczyciele korzystający z posiłków przed przyjściem do stołówki szkolnej 

dezynfekują ręce środkiem. 

5. Zakaz wnoszenia tornistrów, plecaków, toreb, itp. do stołówki szkolnej w czasie przerw 

obiadowych ( dzieci zostawiają swoje rzeczy przed stołówką tak, by nie utrudniać innym wejścia 

do pomieszczenia) 

6. Posiłki wydawane są zmianowo. 
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Zmiany obiadowe: 

11:30 klasyI, II i III 

12:35 klasy  IV , V i VI 

13:40 klasy VII i VIII 

Intendent w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o ewentualnych przesunięciach klas 

dotyczących przerw obiadowych. 

7. Dziecko, które wcześniej skończy lekcje wchodzi do stołówki pod koniec danej zmiany 

obiadowej. 

8. Po przerwie okienko wydawcze będzie zamknięte. Personel kuchni dezynfekuje oraz wietrzy 

wtedy pomieszczenie stołówki. 

9.  Obiady wydawane są tylko do godziny 14:00 

10. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz wietrzy 

się jadalnię. 

11. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. 

12. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczyć do 

minimum kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

 

 

§4 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia 

choroby zakaźnej u pracowników 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

szczegółowych rozwiązań w prowadzonych w szkole. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3.  W szkole jest wyznaczone pomieszczenie-Izolatorium(m.in. wyposażone w środki ochrony i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie odizolowana osoba w przypadku zaobserwowania 

objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność 

wzywa pomoc medyczną.  
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5. Osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przebywa w 

Izolatorium. Po opuszczeniu przez nią pomieszczenia przeprowadza się dodatkowe sprzątanie 

zgodnie z procedurami szkolnymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie w plikach 

mobiDzienniku. 

4. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą podczas zajęć z wychowawcą w szkole i poprzez 

udostępnienie na stronie internetowej szkoły. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą i poprzez informację mailową za pośrednictwem 

mobiDziennika i udostępnienie na stronie internetowej szkoły. 

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

 

 

 

 

 


