
Procedura bezpieczeństwa dla uczniów klas 4-8 podczas pobytu w szkole, w 
czasie trwania epidemii SARS- CoV-2 

 

I.Cel: 

Celem procedury jest określenie zasad zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom 
podczas pobytu w szkole, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, w oparciu o 
wytyczne MEN, GIS oraz warszawskie wytyczne Biura Edukacji m.st. Warszawy. 

II. Zakres procedury: teren szkoły. 

III. Osoby odpowiedzialne: dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni 
szkoły 

IV.  Postanowienia ogólne: 

1. Procedurę należy stosować na terenie całej szkoły. 

2. Do szkoły może przychodzić tylko:  

a) uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,  

b) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,  

c) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych.  

3. Przez objawy o których mowa rozumie się:  podwyższoną temperaturę ciała,  ból 
głowy i mięśni,  ból gardła,  kaszel,  duszności i problemy z oddychaniem,  uczucie 
wyczerpania,  brak apetytu. 

4. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez 
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg 
oddechowych.  

5. Rodzice/opiekunowie, którzy  przywożą  dzieci do szkoły i odbierają je po 
zajęciach nie wchodzą do budynku szkolnego.  

6. Rodzice/ opiekunowie wchodzą do budynku szkolnego tylko w konkretnym celu i 
po uprzednim umówieniu się na spotkanie np: wizyta w sekretariacie, spotkanie ze 
specjalistą itp. Wówczas należy założyć maseczkę lub przyłbicę oraz zdezynfekować 
ręce. 

 V. Postanowienia szczegółowe: 

1. Z zajęć lekcyjnych w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 
wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych. Jeżeli w domu przebywa 



osoba na kwarantannie lub w izolacji uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach na 
terenie szkoły. 

2. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 
higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności:  po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

3.  Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

4. Uczniowie noszą maseczki lub przyłbice w przestrzeniach wspólnych, 
ogólnodostępnych. Jeśli uczeń z jakichkolwiek powodów nie może zakładać 
maseczki lub przyłbicy w tych miejscach, rodzic wydaje pisemne oświadczenie 
potwierdzające ten fakt. Oświadczenie znajduje się u wychowawcy ucznia. 

5. Uczeń wchodzi do szkoły wyznaczonym wejściem- wejście główne. Przed wejściem 
do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.  

6. Zachowując odpowiedni dystans społeczny od pozostałych: uczniów lub 
pracowników szkoły - minimum 1,5 metra- zdejmuje ubranie wierzchnie oraz zmienia 
obuwie, które wkłada do swojego worka.  Worek i kurtkę zabiera ze sobą do 
wyznaczonej sali.  

7. Uczeń każdego dnia zajmuje to samo miejsce w sali. 
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą 
przyborami szkolnymi. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
10. Wszystkie zajęcia lekcyjne dla danej klasy odbywają się w tej samej sali, poza 

zajęciami wychowania fizycznego i informatyki.  
11. W zajęciach wychowania fizycznego biorą udział tylko uczniowie zdrowi. Jeśli 

dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy przeziębienia lub osłabienia uczeń pozostaje 
w domu. 

12. Uczeń jest zobowiązany każdorazowo dezynfekować ręce przed: wejściem do sali, 
korzystaniem z przyborów i urządzeń szkolnych np.:kreda, tablica, mapa, słowniki, 
sprzęt sportowy itp. 

13. Uczniowie przebywają tylko w wyznaczonych salach lekcyjnych oraz wydzielonych 
strefach na korytarzach.  

14. Jeśli istnieje potrzeba spotkania się ze specjalistą, skorzystania z biblioteki lub 
toalety uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi, pod którego opieką się znajduje. 

15. Uczniowie ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy nimi 
oraz unikają organizowania większych skupisk w jednym miejscu. 

16. Każda sala ma być wietrzona po każdej lekcji, a uczeń spędza przerwy na świeżym 
powietrzu według ustalonego harmonogramu dla klas. 

17.  Uczeń korzysta z obiadów na wyznaczonej przerwie, aby unikać spotkań z innymi 
grupami. 

18. Aby zachować niezbędny odstęp podczas obiadu, przy stoliku mogą siedzieć nie 
więcej niż dwie osoby. 

19. Uczeń może zjeść posiłek przyniesiony ze sobą, przy swoim stoliku, na dowolnej 
przerwie.  
 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia: 



      1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.  
      2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora 
szkoły. 
      3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 
niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  
      4. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: jeżeli pomiar termometrem 
bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu 
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z 
teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 
37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność i 
sposób odebrania dziecka ze szkoły. 
      5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  
      6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.  
      7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego stwierdzono zakażenie są informowani 
o zaistniałej sytuacji. 


