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Procedury bezpieczeństwa dotyczące 

sprawowania nadzoru nad uczniami oraz zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 

na terenie CLIX LO im. Jana Króla III Sobieskiego w Warszawie 

obowiązujące od dnia 17.05.2021r. 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia  

12 maja 2021 r. 

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

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 

6 poz. 69 ze zm.), 

• Statut szkoły. 

I. CEL PROCEDUR 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania podczas epidemii 

COVID- 19 w Polsce, mających na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 

pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów oraz określenie 

obowiązków i zadań w sytuacji podejrzenia lub wystąpienia zachorowania 

na COVID-19. 

 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak większość działań będzie 

uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie oraz wytycznych PSSE i GIS. 

 

II. ZAKRES PROCEDUR 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, osób trzecich 

przychodzących do placówki, a także rodziców/opiekunów prawnych . 

III. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI. 

1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolatoriach. 

2) Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 
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3) W przestrzeni wspólnej oraz w salach, gdzie niemożliwe jest zachowanie min. 1,5 m 

dystansu społecznego istnieje konieczność noszenia maseczki. 

4) W pokoju nauczycielskim może jednocześnie przebywać 10 osób a w pomieszczeniach 

socjalnych na I i II piętrze maksymalnie 4 osoby, 

5) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących sugerować chorobę zakaźną 

pracownik powinien pozostać w domu, poinformować o tym fakcie dyrektora  

lub wicedyrektora i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać poradę, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić  

pod numer alarmowy. 

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji górnych dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować 

dyrektora/ wicedyrektora o zaistniałej sytuacji (z wykorzystaniem dostępnych kanałów 

połączeń np. tel., messenger), i po przydzieleniu opieki nad zespołem klasowym opuścić 

placówkę, skorzystać z porady lekarskiej, a w sytuacji, kiedy stan zdrowia jest poważny 

nauczyciel powinien przebywać w izolatce do czasy przyjazdu karetki pogotowia. 

7) Obszar, w którym przebywał i poruszał się chory pracownik niezwłocznie poddawany jest 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, a w przypadku potwierdzenia zachorowania na 

COVID -19 obowiązuje zastosowanie indywidualnych zaleceń wydanych przez Sanepid. 

8) Podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych, w tym w salach lekcyjnych,  

na korytarzu itp. obowiązuje noszenia maseczek. 

 

9) Konieczne jest regularne wietrzenie sal (co 45 minut). 

10) Konieczne jest dezynfekowanie klamek, włączników , klawiatur i myszek po każdym 

użytkowniku, szkoła zapewnia środki. 

11) Nauczyciel ma obowiązek zwracać uwagę, aby uczniowie nie pożyczali sobie 

podręczników ani przyborów szkolnych. 

12) Nauczyciel ma obowiązek przypomnieć uczniom o podstawowych zasadach higieny: 

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

ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust,  

a w szczególności zadbać o zdezynfekowanie rąk przed wejściem do sali. 

13) Nie można podchodzić do uczniów, wzywać uczniów do tablicy.  

14) W czasie pandemii uczniowie odbywają lekcje w klasach im przypisanych, z wyjątkiem 

pracowni przedmiotowych i przez cały czas zajmują wyznaczone miejsce. 

15) W czasie pandemii uczniowie powinni spędzać przerwy w miejscu, które jest im 

przypisane pod opieką nauczyciela kończącego daną lekcję, 

16) Istnieje możliwość wypuszczania uczniów do toalety podczas lekcji, 

17) Wskazane jest korzystanie podczas dłuższych przerw z terenów przyszkolnych, 
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18) Należy uniemożliwić dostęp do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie 

zdezynfekować lub umyć, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp., 

wykorzystywane podczas zajęć w-fu należy czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu). 

19) Podczas zajęć w-fu unikać sportów kontaktowych, należy zachować 1,5 m dystansu 

społecznego. 

20) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy bezzwłocznie 

poinformować dyrektora / wicedyrektora o zaistniałej sytuacji, zostanie wyznaczona osoba, 

pod opieką której uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniającym 

min. 2m odległości od innych osób, niezwłocznie zawiadamia się rodziców o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu), w sytuacji 

pogarszającego się stanu zdrowia dyrektor/ wicedyrektor wzywa karetkę pogotowia  

i powiadamia Sanepid. 

IV. WYTYCZNE DLA RODZICÓW 

1) Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie 

posyłać dziecka do szkoły, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie 

zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie). 

2) Rodzice nie mogą posyłać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się  

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3) Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców i pełnoletnich uczniów wprowadzić obowiązek 

mierzenia temperatury. Jeśli uczeń będzie miał stan podgorączkowy lub gorączkę musi 

opuścić szkołę, w przypadku uczniów pełnoletnich samodzielnie, a uczniowie niepełnoletni 

zostaną odebrani przez rodzica 

4) Rodzice ucznia z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem 

i postępować zgodnie z zaleceniami. 

5) W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 

37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają 

dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują 

zgodnie z jej zaleceniami. 

6) W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowania dziecka do szpitala 

celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu 

podejmują dalsze działania. 

7) Rodzice mogą przyjść do szkoły, tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu 

spotkania, wchodząc do szkoły muszą zdezynfekować ręce i stosować środki ochrony 

osobistej. 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 
 

 

V. PROCEDURA DOTYCZACA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZKOLE – 

WYTYCZNE DLA OBSŁUGI 

1. Za utrzymanie czystości w szkole odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czystości. 

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, 

zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, 

mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach. 

4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 

porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, 

z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, co pozwoli ograniczyć 

rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe 

należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie myć. Należy myć i dokładnie odkażać każdego 

dnia: 

• biurka, 

• klamki 

• włączniki światła, 

• poręcze i uchwyty. 

6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie 

z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. 

7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki 

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności. 

8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być 

skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania zgodnie z zaleceniami producenta. 

9. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, do czasu 

ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza. 

12. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane. 

13. W każdym pomieszczeniu należy prowadzić rejestr dezynfekcji, oznaczyć w nim miejsce 

i czas przeprowadzanej czynności, podpis. Rejestr powinien być widoczny dla nauczycieli. 

14. Pracownicy obsługi muszą ograniczyć kontakt z nauczycielami i uczniami, prace należy 

wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

VI. BUFET SZKOLNY 

1. Za dostosowanie warunków bezpiecznego korzystania z bufetu szkolnego odpowiedzialny 

jest najemca. 
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2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem. 

3. W jadalni może przebywać określona liczba osób . 

4. Najemca bufetu szkolnego ma obowiązek wykonać zabiegi higieniczno-sanitarne 

polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł po opuszczeniu jadalni przez 

poprzednią grupę. 

7. Posiłki podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w szkole formy zabezpieczenia (np. 

jednorazowe rękawiczki, maseczka). 

VII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczeń i pracownik szkoły, u którego 

występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemyz 

oddychaniem z towarzyszącą gorączką . U młodzieży objawy zakażenia mogą przejawiać się 

łagodną chorobą układu oddechowego. 

2. W celu uchronienia innych przed zakażeniem, osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 

powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu 

szkolnym. 

3. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 do dyspozycji nauczycieli i 

pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

4. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

• dyrektor szkoły, 

• wszyscy pracownicy szkoły, 

• uczniowie i rodzice / prawni opiekunowie. 

A. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

1. Pracownik, który podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinien: 

a) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 

otoczenia, 

b) powiadomić dyrektora / wicedyrektora szkoły o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach 

lub powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala  

z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego 

transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. 

c) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w szkole. 

2. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem zostaje skierowana  

do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy 
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powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie  

w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza 

ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu 

prowadzącego. 

4. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem 

przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad 

oddziałem przejmuje inny nauczyciel, zgodnie z przydzielonym zastępstwem. 

B. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy ucznia: 

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora / wicedyrektora 

szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach z wykorzystaniem 

komunikatorów lub telefonu. 

2. Dyrektor / wicedyrektor wyznacza pracownika szkoły i kieruje go do oddziału, w którym 

przebywa uczeń. 

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego 

pomieszczenia zapewniającego izolację. 

4. Osoba, pod opieką której pozostaje uczeń poleca założenie maski i zabezpiecza siebie, 

zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z uczniem w izolacji  

do odwołania. 

5. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących 

objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

6. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępują 

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia: 

1. Za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele zespołu klasowego. 

2. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek 

powiadomić dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki 

szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub dzwoni pod wskazany 

numer telefonu. 

4. Rodzice zobowiązani są przybyć do szkoły tak szybko jak to możliwe i przejąć opiekę nad 

dzieckiem. 

5. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do szkoły się opóźnia, a pojawia się zagrożenie 

związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową 

pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, przed przyjazdem rodziców. 
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6. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu 

zdrowia dziecka i podjętych działaniach. 

VIII. ZASADY HIGIENY 

1. Uczniowie powinni mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny 

jest pracownik obsługi. 

2. Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne oraz 

przestrzegać zasad higieny. 

3. Nauczyciel powinien regularnie przypominać uczniom o zasadach higieny, zaczynając 

każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć nauczyciel 

powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

4. Uczniowie powinni często i regularnie myć ręce: 

• przed jedzeniem, 

• po skorzystaniu z toalety, 

• po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

• po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone 

koronawirusem (młodzież może być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo), 

• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

5. Podczas mycia rąk przy umywalce powinien znajdować się tylko jeden uczeń, w toalecie 

może przebywać ściśle określona liczba osób (informacja na drzwiach toalety). 


