
Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Innowacyjnej 

Edukacji w Białymstoku 

   w okresie pandemii korona wirusa (SARS- CoV-2) 

 

Podstawa prawna: 

1. 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.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

3. 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 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.). 

4.  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 r. poz. 493 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

7. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 59 ze zm.) oraz  

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli 

oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r. 

                                                                     

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 

COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w 

Białymstoku, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie 

rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy w domu z opieką nad dzieckiem 

podjęcia pracy zawodowej. 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z 

zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest 

zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 

 

 

 

 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-maja-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeci.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-maja-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeci.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-maja-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeci.html


§2 

Obowiązki Dyrektora 

 

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji i środków ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  

4. Planuje organizację pracy placówki na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić je do szkoły w czasie 

pandemii.  

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub 

pracownika (pokój nauczycielski). Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego 

wchodzi: fartuch ochronny, maseczki,  rękawiczki, płyn dezynfekujący.  

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy 

itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

7. Przy wejściu głównym umieszcza dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk 

dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z 

płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk. 

8. Umieszcza na terenie szkoły  instrukcję  zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz kosz na 

zużyte rękawiczki odpowiednio oznaczony.  

9. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała dzieci (przy wejściu i wyjściu oraz w razie 

potrzeby). 

10. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni 

przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacja sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod 

numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

11. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i poinformuje 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (tel. 85 7325236), służby 

medyczne, organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły 

kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

12. Zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

13. Informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną  

z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami  

na stronie internetowej szkoły. 

 

 

§3 

Obowiązki pracowników 

 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 



2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik 

pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i  wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w 

placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.  

4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

wynoszący 1,5 m. 

5. Pracownicy pedagogiczni: 

a) pracują wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów, 

b) wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, 

c) instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w 

widocznych miejscach w placówce, 

d) nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły np. spacer do parku, 

e) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu 

f) wietrzą sale, w których pracują,  

g) organizują przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., 

h) dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  

i) zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co 

najmniej 1,5 metra, 

j) odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub chorobą COVID-19. 

6. Pracownicy obsługi i administracji: 

a) pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa, 

b) stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki), 

c) wykonują zadania, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 

d) ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami, 

e) wietrzą pomieszczenia, w których pracują, 

f) powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do 

spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie 

i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, 

g) wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie  

i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego. 

8. Pracownicy wskazani przez dyrektora szkoły: 

a) odbierają ucznia przyprowadzonego przez rodzica/opiekuna prawnego, zachowując wszelkie 

wymagane zasady bezpieczeństwa epidemicznego,  

b) dokonują pomiaru temperatury ucznia, w sytuacji jeżeli pomiar temperatury wskazuje wartość 

powyżej 37,2oC, odmawiają wpuszczenia ucznia na teren placówki, zapisując dane dziecka (imię i 

nazwisko), 

 

                                                                    § 4 

Obowiązki rodziców/opiekunów 

 

1. Rodzice zapoznają się z Procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 

warunkach pandemii koronawirusa w szkole i podpisują OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej Procedury. 



2. Chęć udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

w klasach I-III rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają pisemnie do dyrektora szkoły poprzez 

złożenie OŚWIADCZENIA. Dostarczają je na dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do 

godziny 1500. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail 

szkoły, oryginał dostarczą pierwszego dnia przyjścia dziecka do szkoły.  

3. Przekazują  nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka.  

4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Przyprowadzają do placówki tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

6. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu  dziecka  do placówki po 

chorobie. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia 

lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  

i z placówki.  

8. Rodzice wyjaśniają dziecku, że w okresie pandemii COVID-19 uczniowie nie korzystają z szatni – 

po wejściu przechodzą bezpośrednio do wyznaczonych sal bez zmiany obuwia, zabierając ze sobą 

do sali posiadaną kurtkę, plecak, śniadaniówkę itp. 

9. Rodzice przyprowadzając/odbierając dziecko zachowują dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.  

10. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku 

temperatury, jak również wyrażenia zgody na pomiar temperatury przez personel placówki. 

11. Rodzice wyjaśniają i uniemożliwiają dziecku przynoszenia do placówki  zabawek i innych  

niepotrzebnych przedmiotów.  

12. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

14. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

15. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania nauczycielce aktualnego numeru telefonu           

i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników placówki. 

 

§ 5 

Organizacja pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

 

1. W czasie podwyższonego reżimu sanitarnego  placówka pracuje w godzinach  8.00-16.00.  

2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.  

3. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali. W zakresie opieki nie obowiązuje 

dotychczasowy podział na klasy. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.    

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

6. 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 wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

7. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 



8. Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

9. Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

10. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 

min. 2 m. 

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – 

jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

13. Dziecko do placówki przyprowadza tylko jedna osoba. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ 

wyjściu z placówki rodzic i dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciel, 

pracownik przyjmujący do placówki dziecko dokonuje pomiaru temperatury. Jej odczyt zapisuje 

na liście.  

14. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki podwyższonej temperatury (powyżej 37,2 oC) choroby nauczyciel 

ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania 

się na konsultacje lekarskie.  

15. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:15. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia wejścia i 

szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze. 

16. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do 

szkoły. 

19. W okresie pandemii COVID-19, w celu ograniczenia przebywania osób z zewnątrz w placówce, 

szkoła nie zamawia cateringu. 

 

§ 6 

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia 

1. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do 

pracy, poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączka),  bezzwłocznie odizolowuje się do tzw. ,,izolatorium” - wyznaczonego pomieszczenia 

(pokój nauczycielski). Wyznaczona osoba bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch 

ochronny, maseczkę i rękawiczki i  pozostaje z dzieckiem w ,, izolatorium”, utrzymując     min. 2 

m odległości. Nauczycielka zawiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor 

zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer  

999 lub 112. 

3. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi, jest odsuwany od pracy i bezzwłocznie udaje się do 

wyznaczonego pomieszczenia ,,izolatorium” (pokoju nauczycielskiego). Dyrektor bezzwłocznie 

zawiadamia odpowiednie służby, wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 



poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 

oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.  

2. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.   

3. Procedury obowiązują do odwołania. 

4. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności  

za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 


