
PROCEDURA 

BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W KRAKOWIE 

obowiązująca od 1 września roku szkolnego 2020/2021 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2.  

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). 

3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

5. Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b 

upo).  

6. Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c 

upo).  

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

1 września 2020 r. 

CEL PROCEDURY: 

 

1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników 

szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

 

2. Procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów klas I – VIII 

i rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

 

I. ZADANIA DYREKTORA I WICEDYREKTORA SZKOŁY: 

 

1. Organizuje odpowiednie warunki sanitarne w celu ochrony dzieci i pracowników 

szkoły przed zakażeniem. 

2. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występuje podejrzenie 

zachorowania. 

3. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu. 

4. Zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 



uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach gdzie przebywają uczniowie.  

5. Dopilnowuje aby w widocznych miejscach w szkole były instrukcje dotyczące mycia 

rąk oraz inne zasady związane z higieną osobistą. 

6. Wyznacza izolatkę (wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych.  

7. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

8. Zawiesza zajęcia w związku z sytuacją epidemiologiczną w oddziale, klasie, etapie 

edukacyjnym lub w całej szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na 

podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

II. ZADANIA NAUCZYCIELI: 

 

1. Zapoznają się z wytycznymi MEN, MZ, GIS obowiązującymi od 1 września 2020 r. 

2. Zapoznają się i bezwzględnie przestrzegają zasad zaostrzonego reżimu sanitarnego 

zawartego w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w szkole. 

3. Wychowawcy przeprowadzają z uczniami swojej klasy zajęcia dotyczących 

zagrożenia koronawirusem i jego zapobiegania oraz informują o procedurach 

bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole. 

4. Wychowawcy przydzielają uczniom stałe miejsca w salach i sporządzają plan 

rozmieszczenia uczniów, który ma się znajdować w sali danej klasy. 

5. Podczas przerw nauczyciel dyżurujący ma pod swoją opieką uczniów z dwóch sal, 

jednocześnie obserwując uczniów przebywających na korytarzu. Odpowiada też za 

wywietrzenie klasy, zwraca uwagę na zachowanie odpowiedniego dystansu między 

uczniami.  

6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów na swoich lekcjach przypominają na bieżąco 

o procedurach bezpieczeństwa dotyczących przede wszystkim higieny osobistej, 

dezynfekcji i myciu rąk, zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek lub przyłbic 

podczas przerw oraz egzekwują ich przestrzeganie przez uczniów. 

7. Informują dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania. 

8. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi 

o zachorowanie na koronawirusa, bądź o przebywaniu w miejscach występowania 

wirusa (SARS-CoV-2). 

9. Zapewniają dopływ świeżego powietrza do klas poprzez ich wietrzenie co najmniej 

raz na godzinę (po każdej lekcji). 

10. W miarę możliwości organizują zajęcia na świeżym powietrzu. 

11. Usuwają z sal zbędne przedmioty.  

12. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, a na 

lekcjach wychowania fizycznego ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

13. Pilnują aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i innymi 

przedmiotami między sobą. 

 

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI PERSONELU NIEPEDAGOGICZNEGO: 

 

1. Zapoznają się z wytycznymi MEN, MZ, GIS obowiązującymi od 1 września 2020r. 

2. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole. 

3. Przestrzegają narzuconego reżimu sanitarnego: 



a. Zachowują dystans pomiędzy sobą, uczniami, nauczycielami co najmniej 1,5 m. 

b. Przemieszczając się po korytarzu zakładają maseczkę lub przyłbicę. 

 

4. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na 

koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa SARS-CoV-2. 

5. Dbają o czystość i higienę pomieszczeń: 

 

a. Panie woźne o godz. 10.00 i 13.00 (podczas trwania lekcji) - wycierają środkiem 

dezynfekującym powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła itp.  

b. Panie woźne po każdej przerwie odkażają toalety. 

c. Panie sprzątające po przyjściu do pracy (o godz. 15.00) myją i odkażają toalety - 

pierwszy raz, pod koniec pracy – drugi raz. 

d. Wszystkie osoby sprzątające po posprzątaniu przydzielonych pomieszczeń, 

odkażają środkiem odkażającym poprzez spryskanie i wytarcie wszystkich 

sprzętów w salach (ławki, krzesła, biurka poręcze, uchwyty, klamki, kontakty itp.) 

e. Pani szatniarka systematycznie (co 2 godziny) odkaża ławeczki i inne 

powierzchnie dotykowe (np. kontakty, klamki itp.) w szatni. Podczas sprzątania (1 

x dziennie) odkaża również szafki, . 

f. Prowadzą kartę monitoringu codziennych prac porządkowych na terenie szkoły. 

g. Systematycznie sprzątają i dezynfekują wszystkie inne często używane 

pomieszczenia. 

h. Na bieżąco uzupełniają pojemniki ze środkami odkażającymi, papier toaletowy, 

ręczniki jednorazowe i mydło bakteriobójcze w dozownikach. 

 

6. W trakcie dyżuru na portierni pilnują aby osoby trzecie nie wchodziły na teren szkoły. 

7. W wyjątkowych sytuacjach wpuszczają osoby trzecie (wyłącznie pojedynczo) do 

sekretariatu, pilnując aby miały maseczki i zdezynfekowały ręce. 

8. Konserwator raz dziennie rano o godz. 8.00 odkaża sprzęt na placu zabaw, boisku. 

9. Po wyjściu dzieci ze szkoły sprzątają i dokładnie odkażają sprzęty i sale, w których 

przebywali uczniowie oraz zabawki i przybory używane przez uczniów 

10. Osoby sprzątające salę gimnastyczną odkażają używany sprzęt sportowy złożony 

w wyznaczonym miejscu oraz myją podłogę wodą z dodatkiem detergentu.  

 

IV. ZADANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

 

1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole i stosują się do 

zasad w niej zawartych (procedura znajduje się na stronie SP 32) 

2. Podają i na bieżąco aktualizują numery telefonów, dzięki którym szkoła może 

skontaktować się z nimi. 

3. W sytuacji zgłoszenia przez szkołę objawów chorobowych u dziecka, mają 

OBOWIĄZEK natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły. 

4. Przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe. 

5. Niezwłocznie informują dyrektora szkoły o kontakcie z osobami chorymi, 

podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa, przebywającymi na kwarantannie, 

bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2). 

6. Zaopatrują swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, której noszenie 

obowiązuje w szkole podczas przerw. 

7. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) 

są zobowiązani do przedłożenia w szkole zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 

o tym fakcie. 



8. Po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia 

zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończonym leczeniu, nie jest chore 

i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla rówieśników i pracowników szkoły. 

 

V. PRZYGOTOWANIE DZIECKA PRZEZ RODZICÓW (OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH) DO ZMIENIONYCH WARUNKÓW POBYTU W SZKOLE: 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko potrzebne pomoce (zeszyty, podręczniki, 

artykuły piśmiennicze, jedzenie i picie). Nie przynoszą ze sobą zabawek, zwłaszcza 

„pluszków”. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych 

zasadach higieny. Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem oraz nie podawać ręki na powitanie. 

3. Rodzice/ opiekunowie prawni utrwalają nawyk poprawnego zasłania twarzy podczas 

kichania czy kasłania.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przygotowania dziecka 

i wytłumaczenia mu nowych zasad pobytu w szkole: 

a. Możliwości mierzenia temperatury w ciągu dnia, w razie podejrzenia choroby, za 

zgodą rodziców. 

b. Możliwości izolacji w razie wystąpienia objawów chorobowych. 

c. Zmienionych zasad organizacji zabaw, kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. 

d. Odpowiedniego mycia rąk i częstotliwości mycia rąk. 

e. Braku w sali przedmiotów i sprzętów, zabawek, których nie można skutecznie 

dezynfekować np. puzzli, pluszaków i innych zabawek. 

f. Konieczności zgłaszania nauczycielowi złego samopoczucia. 

g. Innej organizacji zabaw na boisku, podwórku, ogrodzie związanej 

z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. 

 

VI. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU SZKOŁY DO OTWARCIA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Wyposażenie szkoły w środki higieniczno- sanitarne potrzebne do bieżącego 

funkcjonowania: 

a. Zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk. 

b.  Zakup atestowanych środków do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i zabawek. 

c. Organizacja izolatki (gabinet lekarski) dla dzieci i pracowników z podejrzeniem 

objawów chorobowych COVID-19. 

2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników: 

a. Zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, 

przyłbice. 

b. Zapoznanie ze sposobem korzystania z  indywidualnej ochrony osobistej. 

c. Zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje. 

3. Przygotowanie pomieszczeń: 

a. Dezynfekcja zabawek i pomieszczeń, z których korzystają uczniowie w szkole. 

b. Dezynfekcja urządzeń na boisku, placu zabaw, w ogrodzie. W razie niemożności 

dezynfekcji zabezpieczenie ww. przed używaniem. 

c. Usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą uczniowie zabawek 

i pomocy nie nadających się do dezynfekcji. 

d. Usunięcie wykładzin dywanowych. 

e. Przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do szkoły. 



VII. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY obowiązująca od 1 września 2020 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Dziecko z jakimikolwiek symptomami choroby (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) 

będzie odsyłane do domu (czekając na rodzica w izolatce). Rodzic po telefonie od 

nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe. W przypadku 

nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadamia właściwe organy służby 

zdrowia.  

3. Uczniowie przychodząc do szkoły są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, których 

mają obowiązek używać podczas przerw na korytarzu. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

5. Wszyscy wchodzący do szkoły maja obowiązek dezynfekowania rąk, natomiast 

uczniowie po wyjściu z szatni udają się do toalet, aby umyć ręce. 

6. Na teren szkoły nie wchodzą osoby trzecie. 

7. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie głównie za pomocą urządzeń 

teleinformatycznych 

8. Rodzice uczniów klas I - III mogą wejść z dzieckiem do szatni w maseczce i po 

zdezynfekowaniu rąk. Zachowują dystans od innych osób min 1,5 m.  

9. Wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy - 1,5 m. 

10. Uczniowie, którzy w czasie przerwy zostaną w klasach, mają obowiązek pozostać 

w ławkach, mogą również wyjść na korytarz - wyłącznie w maseczce lub przyłbicy. 

 

Odbieranie dzieci: 

1. Rodzic/opiekun prawny wchodzi tylko do przedsionka szkoły i wywołuje dziecko 

ze świetlicy poprzez domofon, lub prosi o wywołanie dziecka woźnego. 

2. Pozostali rodzice/opiekunowie oczekują na wejście przed głównym wejściem do 

szkoły zachowując 2 metrową odległość. 

 

VIII. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.  
 

1. Posiłki przygotowywane będą w szkole przez ajenta.  

2. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu 

sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odnoszącymi się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej 

ostrożności i wysokiej higieny, stosowania środków ochrony osobistej, utrzymania 

odpowiedniej odległości podczas pracy, korzystania z płynów dezynfekujących 

przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, sprzętów i naczyń kuchennych. 

3. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60°C i wyparzać. 

4. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie 

z produktami bez opakowań. 

5. Po zakończonym posiłku pracownik kuchni dezynfekuje używane powierzchnie, 

sprzęty – szczególnie blaty stołów i krzesła. 

6. Zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych dostawców i przestrzeganie zasad 

bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy. 



IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

U DZIECKA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. W przypadku zauważenia objawów zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły takich 

jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, uczeń lub pracownik są niezwłocznie izolowani 

w gabinecie lekarskim.  

2. Należy jak najszybciej o tym fakcie zawiadomić dyrektora szkoły oraz, w przypadku 

dziecka, również jego rodziców, którzy niezwłocznie mają obowiązek odebrać je 

ze szkoły. 

3. Jeśli objawy chorobowe dotyczą nauczyciela, dyrektor lub wicedyrektor organizuje 

opiekę nad uczniami. 

4. Ucznia należy pozostawić pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. 

Pracownik zobowiązany jest do zachowania odległości od dziecka minimum 1,5 m. 

W tym czasie w izolatce nie może przebywać żadna inna osoba.  

5. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują 

decyzję o dalszym postępowaniu. 

6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego 

uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie miało ono kontaktu z innymi dziećmi 

i pracownikami szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Krakowie i Organ  Prowadzący. 

8. Dalsze działania dyrektor podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną i Organem Prowadzącym.  

9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca 

ryzyko epidemii, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję 

o zamknięciu szkoły i wskazaniu innej formie kształcenia uczniów niż forma 

tradycyjna. 

10. O podjętych decyzjach dyrektor niezwłoczne informuje rodziców i pracowników 

szkoły.  
 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów 

prawnych uczniów. 
 

Tryb dokonywania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej lub w związku z wytycznymi GIS.  


