
Od 1 września 2021 w roku szkolnym 2021/2022   

                          Zarządzenie nr 15 /2021 z dnia 30.08.2021 r. dyrektora Samorządowej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej w sprawie 

wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalnianiem COVID- 19  

                    

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.                       

z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz wytycznych Ministra Edukacji 

Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) 

zarządza się, co następuje:     

                                                                        § 1 

1.Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Samorządowej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.  

                                                                        § 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0RGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W 

REŻIMIE SANITARNYM  
Uczniowie pracują podczas dnia pracy najczęściej w jednej przydzielonej pracowni - przejścia 

do innych pracowni zgodnie z zapisami w planie lekcji (np. na w-f, informatykę, zajęcia 

językowe w grupach).  

Zajęcia lekcyjne klas 1- 6 i oddziałów przedszkolnych odbywają się w budynku przy 1-go Maja 

1, natomiast klas 7- 8 – ul. Szkolna 22.           

 

SALE PRZYDZIELONE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS - 2021/2022  

Budynek Nr sali  Klasa  Wychowawca  
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nowy budynek 1a  Jolanta Oleś 

nowy budynek  1b  Anita Pietrzyk  

15  2a  Jolanta Brodko 

14 2b Ewa Piotrowska 

13 3a  Dorota Sydoryk 

11 3b  Małgorzata Woźniak 

9 4a  Katarzyna Borycka 

22 4b  Ewelina Sambór 

21 5a  Dorota Krzosa 

20 5b  Katarzyna Erbel 

18 6a  Jolanta Kochańczyk 
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42 7a  Beata Kuchnecka 

44 7b  Renata Gorgoń 

43 7c Monika Anielska 

5 8a  Piotr Kwiecień  

4 8b  Alicja Pławecka 

13 8c  Bożena Sobieraj 

23 8d  Dorota Wojas 

 

2.System przerw 

1.  8.00 – 8.45  

2.    8.55 – 9.40  

3.    9.50 – 10.35  

4.    10.50 – 11.35 

5.    11.45 – 12.30 przerwa obiadowa 

6.    12.50 – 13.35 przerwa obiadowa  

7.    13.55 – 14.40  

8.    14.45 – 15.30 

 

 



Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach.  

 Każdy uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym.   

 Uczniowie obowiązkowo noszą maseczki wychodząc do szatni, na korytarze 

oraz do toalety. W klasach i na podwórku dzieci mogą przebywać bez maseczek. 

Po wyjściu z toalety oraz po powrocie z podwórka obowiązuje dezynfekcja 

rąk.                                                                                                                                   

 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – wychodzą z dziećmi na podwórko 

wg potrzeb (poza przerwami).   

 Podczas przerw na terenie szkoły uczniowie przebywają w wyznaczonych 

strefach podanych przez wychowawców. 

 Klasy 1-3 które kończą lekcje przechodzą do szatni i ubierają się pod opieką 

nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję z grupą.   

 Pracownie opuszczone przez uczniów poddawane są dezynfekcji.   

 Uczniowie zapoznani zostają z obowiązującymi zasadami organizacji pracy 

dziennej przez wychowawców na pierwszym spotkaniu i BEZWZGLĘDNIE 

STOSUJĄ SIĘ DO NICH. Pierwsza godzina wychowawcza poświęcona jest na 

szczegółowe omówienie z dziećmi problematyki bezpieczeństwa w szkole, 

przekazanie informacji dotyczących szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów 

w określonych grupach wiekowych oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  

  

    

 



       PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

    ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM ORAZ  

       UCZNIOM SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

W KAZIMIERZY WIELKIEJ W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 

2021/2022 W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19  
  

 Do użytku wewnętrznego  

  

  

Cel i zakres obowiązywania  

 

 Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz 

działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie organizacji zajęć  

w szkole w roku szkolnym 2021/2022 w czasie pandemii COVID-19.  

 Procedura określa tryb przeprowadzania kontroli temperatury osobom wchodzącym 

na teren szkoły, sposób organizacji zajęć, częstotliwości dezynfekcji, oraz sposób 

organizacji pracy w placówce.   

 Procedurą objęte są wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Samorządowej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w Kazimierzy Wielkiej 

Konsultacje przed wdrożeniem procedury  

 Niniejsza procedura zostaje wdrożona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

MEN,MZ i GIS.  

Dokumenty związane:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (DZ. U z 2003 roku Nr 6 poz. 69 ze zm.),  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 poz.493 ze zm.)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 poz. 1758 ze zm.)  

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2021 r.  

 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320           

ze zm.).  

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19.  



 Obowiązki każdego pracownika  

 Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły winien zdezynfekować ręce.  

 Każdy pracownik winien pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikania 

dotykania oczu, nosa i ust.  

 Każdy pracownik kiedy kaszle lub kicha, ale jednocześnie nie spełnia kryteriów 

uznania go za osobę podejrzaną za zakażoną koronawirusem na podstawie odrębnej 

procedury, zobowiązany jest do zakrywania ust i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do zamkniętego kosza oraz umyć ręce wodą  

z mydłem.  

 Każdy pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość (min. 1,5m) od 

innego pracownika, współpracownika, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

uczęszczającego do szkoły.   

 Pracownicy zobowiązani są do zachowania między sobą w każdej przestrzeni szkolnej 

bezpiecznej odległości (min. 1,5m). W innej sytuacji zobowiązani są do stosowania 

masek ochronnych.  

 Każdy z pracowników winien zrezygnować podczas powitania z podawania dłoni.  

 Każdy pracownik winien przestrzegać zasad higieny.  

 Każdy pracownik winien stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej poza 

salą,   w której prowadzone są zajęcia.  

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic i maseczek ochronnych stanowi 

załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury.  

 Każdy pracownik/współpracownik potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie 

się z niniejszej procedurą na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 

procedury.  

 

 Środki dezynfekcyjne  

 Środki dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do szkoły.                                                        

W widocznych miejscach wywieszone są instrukcje do dezynfekcji rak.  

 Podstawowe obowiązki rodziców/opiekunów prawnych  

 Każdy rodzic lub opiekun prawnych za pośrednictwem wychowawcy za pomocą 

dziennika elektronicznego otrzyma informacje o wszelkich zasadach bezpieczeństwa 

stosowanych w szkole.  

 Dzieci mogą uczęszczać do placówki tylko i wyłącznie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Dzieci mogą być zaprowadzane / odbierane tylko przez osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji 

pojedynczo z pominięciem innych rodziców lub opiekunów prawnych, również  

w przypadku rodzeństw.  

 W drodze do / z placówki opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są 

przestrzegać aktualne przepisy prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni 

publicznej.  



 Częścią wspólną dla szkoły jest wejście do budynku od strony  boiska szkolnego, oraz 

przez szatnię. 

 Częścią wspólną szkoły są korytarze prowadzące do łazienek, jadalni, świetlicy, 

biblioteki, sali gimnastycznej, sali komputerowej.  

 Rodzic/opiekun prawny/osoba przyprowadzająca dziecko / ucznia winien:  

a) 1 opiekun z dzieckiem, dziećmi 

b) wchodząc do budynku wykonać dezynfekcję rąk,  

c) zachować minimum 1,5 m dystansu społecznego od pracowników jak również 

innych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci/uczniów,  

d) bezwzględnie stosować osłony na nos i usta   

e) przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,  

f) wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły zbędnych przedmiotów,  

g) regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny,  

h) zwróć uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania,  

i) nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji.  

 Zasady wejścia do placówki poza wyznaczony wspólny obszar   

 W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników wejście na teren szkoły jest 

ograniczone do minimum.   

 Wejście do budynku rodziców /opiekunów prawnych dopuszczalne jest tylko w celu 

załatwienia spraw w sekretariacie (których nie da się załatwić drogą mailową lub 

telefoniczną) oraz w celu odbioru dzieci ze świetlicy.  

 Wejście do przestrzeni możliwe jest tylko gdy stosuje się osłony na usta i nos.  

 Nie zostanie wpuszczona do przestrzeni wymienionych osoba gdy:  

a) nie stosuje osłon na usta i nos,  

b) posiada objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  

w szczególności gorączkę, kaszel, katar.  

Dezynfekcja powierzchni kontaktowych  

 Pracownicy obsługi winni regularnie i starannie przecierać z użyciem wody  

z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym następujące powierzchnie kontaktowe:  

a) biurka, lady i stoły,  

b) klamki,  

c) włączniki światła,  

d) klawiatury,  

e) poręcze.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.   

 Po wykonaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

dzieci/uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.  



 Prowadzi się osobowy monitoring poprawności wykonywania prac porządkowych.   

 

Środki ochrony indywidualnej  

 Pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych na korytarzach winni 

mieć do dyspozycji:                                                         

       a) rękawiczki jednorazowe,   

b) maski ochronne.  

 Pracownik sekretariatu podczas obsługi interesantów zobowiązany jest stosować maskę 

ochronną i/lub osłonę z pleksy o wymiarach zapewniających bezpieczne oddzielenie 

miejsca pracy od interesantów.   

 Środki ochrony osobistej zapewnia pracodawca. 

Wyjścia poza teren placówki  

 Wyjścia grupowe i wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z zalecanymi na 

bieżąco wytycznymi MEiN, GIS i MZ oraz regulaminem wycieczek i wyjść 

obowiązującym na terenie placówki.  

 Obowiązki uczniów  

 Uczniowie w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia) 

zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą i stosowania osłon ust i nosa.  

Sale dla uczniów  

 Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, należy 

umyć z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie 

powierzchnie kontaktowe.  

 Z sal należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty których nie można umyć lub 

zdezynfekować.  

 Sala winna być dobrze przewietrzona: przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie zajęć min. co 

godzinę i po zakończeniu zajęć. 

  

 Zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw  

 Dopuszczalne jest korzystanie z boiska przy zachowaniu:  

a) zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,   

b) obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 Tuż po powrocie do budynku szkoły dzieci oraz pracownicy winni umyć ręce wodą  

z mydłem.  

 Sprzęt na boisku oraz placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

 Czynności opisane w pkt. należy wykonać także po każdej grupie dzieci korzystającej 

ze sprzętów.  

 Pomieszczenia higieniczno - sanitarne  

 W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

Prowadzenie zajęć z dziećmi  

 Należy zwracać uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  



 Należy przeprowadzić pokaz właściwego mycia rąk we wszystkich klasach  

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 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.  

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować.  

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, 

stosujemy zalecenia MEN,MZ i GIS.  

Pomiar temperatury u dziecka  

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 - 2m 

odległości od innych osób i obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury.  

 Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.  

 Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C 

– należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły.  

Lekcje WF / Uczeń ze zmniejszoną odpornością / Nauczania indywidualne 

 W sprzyjających warunkach pogodowych zależy organizować prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.  

 W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem 

lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.  

 W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - 

nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Zajęcia świetlicowe  

 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.   

 Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19.  

Spożywanie posiłków  

 Oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 

poprzez stosowanie płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

 Pracownik wydający posiłki winień stosować maseczkę ochronną oraz rękawiczki 

jednorazowe.  

 Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m.  

 Blaty stołów i poręcze krzeseł winny być czyszczone po każdej grupie.  

 Wielorazowe naczynia i sztuczce winny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temperaturze min. 60°C lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i 

wyparzane.  

 



Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  

 W sytuacji podejrzenia zakażenie koronawirusem zastosowanie ma odrębna procedura 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

COVID-19.  

 Telefony kontaktowe  

 Przy wejściu głównym do szkoły należy wywiesić telefony do:  

a) właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej,   

b) oddziału zakaźnego szpitala,  

c) służb medycznych,  

d) organu prowadzącego,   

e) kuratora oświaty,  

Raportowanie do organu prowadzącego  

 Należy przekazywać do organu prowadzącego informacji o liczbie uczniów uczęszczających 

do szkoły (jeśli będą takie wymogi).  

Załączniki  

 Instrukcja prawidłowego nakładania / zdejmowania maski.  

 Instrukcja nakładania / zdejmowania rękawic   

 Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

Załącznik nr 1  
  
  

JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄC MASKĘ  
  

  
  
  

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 
Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/  

  
  

 

 

 
 



  

Załącznik nr 3  
  

  
  
  
  

Kazimierza Wielka, dnia …………………………….  

  
  
  

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą 
  
      
  

                           
.......................................................................  
                            /imię i nazwisko /  
  
  
             
  
  

Oświadczenie  
  
  

 Niniejszym oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z procedurą bezpieczeństwa  

i higieny pracy wprowadzoną w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja 

w Kazimierzy Wielkiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom w roku 

szkolnym 2021/2022 w okresie trwania pandemii Covid-19.  

Akceptuję jej zapisy i zobowiązuję się do jej przestrzegania.  

  
  

  

  

               
                                              …………........................................................................................  

            czytelny podpis pracownika  
  

   

  
  
  

  

  


