
Procedury bezpieczeństwa dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4, Szkoły 

Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego. 

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Edukacji Narodowej oraz rekomendacji Organu Prowadzącego. 

 

Priorytetem całokształtu działań szkoły jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci  

i pracowników. 

 

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

są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym 

Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. 

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

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkolno 

 – Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, Szkole Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w 

Rzeszowie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Zespołu, zwany dalej 

Dyrektorem. 

2. Uczniowie klas I - VIII biorą udział w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych w szkole. Szkoła dopuszcza możliwość przejścia  

na model nauki: hybrydowy lub zdalny – w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju 

oraz przepisów prawa.  

3. Rodzice uczniów zostają powiadomieni o zasadach, regułach i wymogach bezpieczeństwa 

podczas przebywania dzieci na terenie placówki. Ustala się sposób szybkiej komunikacji z 

rodzicami (telefon / e-mail / e- dziennik).  

4. Nauczycieli i pracowników placówki obowiązywać będą określone normy sanitarne  

i są oni zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych.  

Te same zasady dotyczą uczęszczających do szkoły uczniów i ich rodziców. 

5. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić uczniom nowe zasady obowiązujące w szkole                     

i konieczność ich stosowania. 

6. Do placówki mogą przychodzić wyłącznie dzieci i pracownicy: zdrowi, bez objawów 

chorobowych – przez objawy chorobowe rozumie się: kaszel, katar, podwyższ oną 

temperaturę ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, duszności i problemy z 

oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu. 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

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

wodą z mydłem. 

9. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły. 

10. Uczniowie każdej klasy uczą się w miarę możliwości lokalowych w jednej / dwóch  

lub trzech wyznaczonych salach, w których przebywają pod opieką nauczyciela. Podczas 

przerw śródlekcyjnych zaleca się wietrzenie sal i wychodzenie na boisko szkolne. 

11. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna 

aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 



12. Z szatni należy korzystać przy przyjściu do szkoły oraz po zakończeniu zajęć. Zaleca się 

aby jednorazowo z szatni korzystała jedna klasa. Dodatkowo z szatni może korzystać jedna 

grupa wychodząca na boisko szkolne – pod nadzorem nauczyciela.  

13. Uczniowie wychodzą na przerwy na korytarz według ustalonego harmonogramu  

- naprzemiennie. Uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym w dowolnie 

wybranym przez siebie momencie bez opieki nauczyciela, nie mogą opuszczać sal 

lekcyjnych nie informując o tym nauczyciela. W miarę możliwości pogodowych zaleca się 

spędzanie przerw na świeżym powietrzu. 

14. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po zajęciach używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

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

na terenie szkoły.  

16. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

17. Nauczyciel klas I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. 

18. W czasie pobytu w szkole pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek stanowi 

sytuacja w której, dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące  

na chorobę. 

19. W szkole dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa podczas lekcji (nie muszą 

chodzić w maseczkach lub przyłbicach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa, 

wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub w szkolnych 

procedurach. Jeżeli pracownicy wyrażają taką wolę, mogą nosić ochronę w postaci 

maseczki lub przyłbicy.  

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

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 

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

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

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

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

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

23. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

24. 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. 

25. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć. 

26. Przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczone zostały numery telefonów  

do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

27. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

 



II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły 

 

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

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

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

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

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

3. Odbierając dziecko ze szkoły rodzic/opiekun dzwoni dzwonkiem do drzwi – główne drzwi 

szkoły, podaje imię i nazwisko dziecka i oczekuje na jego przyprowadzenie.  

4. W przypadku zaobserwowania przez pracownika odbierającego uczniów objawów 

chorobowych u dziecka - pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom  

i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Pracownik w razie wątpliwości mierzy dziecku 

temperaturę. 

5. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej, powinni przychodzić  

do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji ze względów 

bezpieczeństwa. Nie ma możliwości przebywania przed lekcjami na korytarzu szkolnym 

lub w bibliotece. 

6. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów (zabawek / 

gier / maskotek itp.). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

7. Każdy uczeń może przynieść ze sobą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w wyznaczonej szafce lub  

w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Nie korzysta się z dystrybutorów wody na terenie placówki. Dzieci mogą przynosić  

do szkoły drugie śniadanie oraz napój. Pojemnik na śniadanie oraz napój znajduje  

się w tornistrze ucznia. Uczniowie nie mogą dzielić się jedzeniem ani piciem. 

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

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

10. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma 

prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - 

Epidemiologiczną.  

11. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych. W przypadku uczuleń, alergii lub astmy występującej u dziecka, rodzic jest 

zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie, aby pracownicy szkoły i nauczyciele nie 

interpretowali mylnie występujących u dziecka objawów tj. kaszel czy katar. 

12. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

 

III. Żywienie 

 

1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej w trzech turach z podziałem  

na grupy - według ustalonego harmonogramu. Uczniowie zostaną zapoznani 

z harmonogramem posiłków w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas. 



3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa posiłki spożywa się w małych grupach, po posiłku 

następuje czyszczenie stolików. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z 

dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C i je wyparza. 

4. Personel kuchenny i administracyjny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

personelem opiekującym się dziećmi (przygotowane przez kuchnię posiłki zostają wydane 

na wózku lub na stoliku – waza z zupą, talerze z drugim daniem  

i sztućcami, zgodnie ze zgłoszoną ilością uczniów danej grupy. Nauczyciel danej grupy 

rozdaje posiłki uczniom. Po skończonym posiłku uczniowie znoszą talerze na jeden 

wyznaczony stolik). Po opuszczeniu stołówki przez grupę – personel kuchenny zbiera ze 

stolika talerze, personel pomocniczy dezynfekuje blaty i poręcze krzeseł.  

5. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) wprowadza się zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (odległość 

stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 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. Należy zapewnić regularne 

czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 

3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

5. Przemieszczanie się w budynku odbywa się w wyznaczonych strefach ruchu 

(prawostronnie). Na bieżąco utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i 

powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i innych pomieszczeniach. Zapewnia się 

bieżącą dezynfekcję toalet. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji (czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone  

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji). 

7. W szkole prowadzi się regularny monitoring codziennych prac porządkowych  

i dezynfekcyjnych. 

8. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. Uczniowie wycierają ręce ręcznikami papierowymi. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej 

infrastruktury szkoły. 

 

V. Zajęcia świetlicowe 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i w wyznaczonych salach 

dydaktycznych. 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.  

2. Do świetlicy szkolnej zapisywani są uczniowie, których obydwoje rodzice pracują. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się z podziałem na grupy, z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy w czasie epidemii są 

określone w regulaminie świetlicy. 

4. Przybory świetlicowe, sprzęty i zabawki są na bieżąco myte lub dezynfekowane. 

5. W świetlicy szkolnej dostępne są środki do dezynfekcji rąk. 

 

VI. Biblioteka 

 

1. W bibliotece szkolnej mogą przebywać uczniowie, którzy zamierzają wypożyczyć lub 

zwrócić książkę.  

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii są określone  

w regulaminie biblioteki. W bibliotece szkolnej dostępne są środki do dezynfekcji rąk. 

3. Biblioteka jest systematycznie czyszczona. 

4. Godziny pracy biblioteki są umieszczone na jej drzwiach. 

 

VII. Gabinet pedagoga szkolnego 

 

1. Godziny pracy pedagoga szkolnego są umieszczone na drzwiach gabinetu.  

2. Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie  

z przepisami i wszelkimi wytycznymi. 

3. W gabinecie pedagoga może znajdować się jednorazowo 4 uczniów.  

4. Pedagog prowadzi w gabinecie zajęcia indywidualne i grupowe (mała grupa) – gabinet jest 

na bieżąco czyszczony. 

5. W gabinecie pedagoga są dostępne środki do dezynfekcji rąk. 

6. Wszelkie pomoce dydaktyczne, gry dydaktyczne używane podczas zajęć przez uczniów są 

na bieżąco czyszczone. 

 

VIII. Gabinet higienistki szkolnej 

 

1. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez 

dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z higienistką szkolną.  

2. W gabinecie może przebywać jednorazowo jeden uczeń. 

3. Gabinet jest wyposażony w środki do dezynfekcji rąk. 

4. Gabinet jest systematycznie dezynfekowany. 

 

IX. Zajęcia na pływalni 

 

1. Dopuszcza się organizację zajęć na pływalni „Karpik” za zgodą rodziców,  

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

2. Na pływalnię uczniowie udają się i wracają do szkoły autokarem pod opieką nauczycieli.  

3. Podczas korzystania z szatni i niecki basenowej uczniowie i nauczyciele stosują  

się ściśle do regulaminu pływalni. 

 

X. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19 

 

1. W placówce przebywają tylko osoby niezbędne - świadczące pracę. Ogranicza  

się przebywanie osób trzecich w placówce do minimum. 



Procedura w przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów: (kaszel, katar, 

podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, duszności i 

problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu itp.): 

• Uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet higienistki), gdzie 

zostaje pod opieką pracownika Zespołu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

• Pracownik szkoły mierzy uczniowi temperaturę. 

• Wychowawca niezwłocznie zawiadamia dyrektora placówki oraz rodzica ucznia  

o zaistniałej sytuacji (powiadomieni rodzice są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka 

ze szkoły). 

• Powrót ucznia do szkoły będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku objawów 

chorobowych. 

• Jeżeli u dziecka zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem, rodzic jest zobowiązany 

do zawiadomienia dyrektora placówki – w takim przypadku dyrektor placówki w 

porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i organem prowadzącym, 

podejmują dalsze decyzje w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

Procedura w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika: (kaszel, 

katar, podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, duszności  

i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu itp.): 

• Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  

lub w izolacji. 

• Pracownicy zostają poinformowani o obowiązujących w Zespole procedurach 

bezpieczeństwa oraz o tym, że w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować  

o swojej sytuacji zdrowotnej.  

• 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. 

 

XI. Przepisy końcowe 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępne na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus,  

a także obowiązujących przepisów prawa.  

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 16 maja 2022 r. do czasu ich 

odwołania. 

3. Do ich stosowania i przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie 

oraz ich rodzice. 

4. Zastrzega się zmianę procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 

strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmiany wytycznych przez MEN, MZ i GIS. 

 

Opracował: Pedagog szkolny 

Zatwierdził: Dyrektor Zespołu 

Wchodzi w życie z dniem 16.05.2022r. 

Uzgodniono z Radą Rodziców dnia 16.05.2022r. 
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