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Zarządzenie nr  1  /2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 im. G. Mistral  w Warszawie 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu i procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 

264  w Warszawie od dnia 1 września 2020r. 
Na podstawie: „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstw Edukacji 

Narodowej z dnia 12.08 2020 r. dla szkoły podstawowej oraz na podstawie Rozporządzeniu MEN  z dnia 12.08.2020 r. w sprawie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach art. 95a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z  2020 r. poz.1327)  oraz na podstawie Rozporządzeniu MEN z dnia 12. 08.2020r.  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 

30b art. 30c, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od 1 września 2020 do odwołania, w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, 

wprowadza się  Regulamin i procedury organizacji pracy obowiązujące w czasie zajęć 

realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą zajęcia - procedurę 

postępowania z uczniem i pracownikiem u którego występują objawy i mogą sugerować zakażenie 

COVID 19. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 2 

Do stosowania regulaminu i  procedur, o których mowa w § 1. zobowiązani są wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie, niezależnie od formy zatrudnienia, 

rodzice i opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły, uczniowie oraz osoby trzecie 

przebywające na terenie placówki. 

§ 3 

1. „Regulamin i Procedury organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie”  

podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 264  

w Warszawie, zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki, umieszczone na 

tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym oraz przekazane wszystkim nauczycielom, rodzicom 

 i opiekunom prawnym uczniów w formie wiadomości poprzez e-dziennik.  

2. Fakt zapoznania się z procedurami wymienionymi w ust. 1. oraz zobowiązanie do ich 

stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. Dokonana została ocena ryzyka zawodowego w związku z zakażeniem koronawirusem SARS – 

Cov – 2. Pracownicy zostali poinformowani. Podpisane oświadczenia włączono do akt 

osobowych. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 264  

w Warszawie,  rodzicom i opiekunom prawnym uczniów, uczniom uczęszczającym do szkoły. 

      § 5 

Dokonana została ocena ryzyka zawodowego w związku z zakażeniem koronawirusem SARS – Cov 

– 2. Pracownicy zostali poinformowani. Podpisane oświadczenia włączono do akt osobowych. 

      § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
Załączniki do zarządzenia: 

• Załącznik nr 1 - REGULAMIN I PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY W  SP nr 264 w Warszawie od dnia 1 września 2020 r. 

• Załącznik nr 2 - INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM 

• Załącznik nr 3  – PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA PRACOWNIKA I UCZNIA KORONAWIRUSEM LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19 

• Załącznik nr 4  – KARTA MONITORINGU CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH  

• Załącznik nr 5 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA/ZDEJMOWANIA MASECZKI 

• Załącznik nr 6 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA/ZDEJMOWANIA RĘKAWICZEK 

• Załącznik nr 7 – 10 rad dla ucznia, MEN 

• Załącznik nr 8  – Wskazówki dla rodzica, MEN 

Dyrektor szkoły - Katarzyna Glinka 
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Załącznik 1 do Zarządzenia nr 1 /2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie  

 

REGULAMIN I PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 264  

W WARSZAWIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

 

§ 1 

 

1. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 

przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej COVID-19. 

2. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej  

nr 264 w Warszawie niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców oraz prawnych 

opiekunów uczniów, uczniów oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

3. Za  stosowanie w placówce niniejszych zasad odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 264 w Warszawie. 

4. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej  

w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 

tygodniowym planem zajęć wraz z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w związku z przygotowywaniem się do zmiany trybu pracy. 

5. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Prowadzone będą dla nich zajęcia  

w formie zdalnej. Nauka stacjonarna dla innych klas w  szkole będzie zależała od tego, 

w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. Wprowadzony zostanie w organizacji 

pracy szkoły wg zaleceń MEN za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i Organu Prowadzącego wariant B (tryb mieszany) lub C (tryb zdalny). 

6. W przypadku organizacji pracy szkoły w trybie mieszanym– wyznaczona  część 

oddziałów spośród klas   V-VIII będzie  pracować zdalnie, pozostała część  w szkole.  

7. W przypadku całkowitego przejścia na nauczanie zdalne, zajęcia on-line będą odbywać 

się na platformie Microsoft Teams wg ustalonego planu zajęć uwzględniającego 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. 

§ 2 

 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30. 

2. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. Dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie  przychodzą 

do szkoły. W zajęciach nie  uczestniczą osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną  

o takie zakażenie.   

3. Uczeń nie może brać udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, dydaktyczno-
wychowawczych, jeśli występuje jeden z następujących stanów: 
- dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, 
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- pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie. 
4. Uczniowie z orzeczeniem o nauczaniu indywidulanym korzystają z nauki w formie 

zdalnej. 

5. W szczególnych przypadkach przepisy prawa przewidują (np. choroba przewlekła) 

przejście ucznia na naukę zdalną na wniosek rodzica. 

6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania prewencyjnego w przestrzeni 

publicznej.  

7. W szkole wydzielone są strefy bezpieczne dla rodziców i osób trzecich - przy wejściu 

nr 1, w częściach wspólnych placówki - szatnia.  

8. Wejście rodzica lub osoby trzeciej poza strefę bezpieczną jest możliwe po 

uzgodnieniu z dyrektorem lub z upoważnionym pracownikiem szkoły,  

z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

9. Osoba z zewnątrz wchodzi do szkoły wejściem nr 1 i wpisuje się do zeszytu wejść. 

Przychodzi na wyznaczoną godzinę.  

10. Opiekunowie odprowadzający dzieci  wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk), ze względu na bezpieczeństwo innych -  

rodzic bez maseczki nie wchodzi na teren szkoły. 

11. Dla ucznia od klasy VI zaleca się zakładanie maseczki przy wejściu do szkoły  

i podczas przemieszczania się w szkole,  np. do sekretariatu, biblioteki, stołówki, 

szatni, łazienki i podczas przerw. Maseczkę uczeń zdejmuje dopiero w klasie. 

12. Zaleca się stosowanie maseczki i rękawiczek przez wszystkich uczniów podczas lekcji 

informatyki. Zaleca się stosowanie maseczek podczas nauki gry w szachy. 

13. Ustala się następujące wejścia do placówki: 

• od ul. Skorochód-Majewskiego 17  WEJŚCIE nr 1 (górne),  

• od ul. Skorochód-Majewskiego 17  WEJŚCIE nr 1A (dolne), 

• od ul. Skorochód-Majewskiego 17  WEJŚCIE nr 2 (łącznik),  

• od  ul. Siemieńskiego WEJŚCIE  nr 3. 

        WEJŚCIA stanowią jednocześnie WYJŚCIA dla wyznaczonych klas. 

14. Ustala się dla następujących klas poniższe wejścia i wyjścia: 

• Klasy 1-3 WEJŚCIE/WYJŚCIE nr 3,  

• Klasy 4-5  WEJŚCIE/WYJŚCIE nr 1A,   

• Klasy 6  WEJŚCIE/WYJŚCIE nr 1,  
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• Klasy 7-8  WEJŚCIE/WYJŚCIE nr 2 

15. Szatnia jest czynna od godziny7.00. Jest strefą wspólną i obowiązują w tej strefie 

zasady zachowania dezynfekcji rąk, dystansu i ograniczonego czasu przebywania. 

16. Z szatni uczeń udaje się do wyznaczonej sali. Uczniowie rozpoczynjący zajęcia później 

niż o godz.8.00 przychodzą do szkoły max. 15-10 minut przed swoją lekcją. 

17. Rodzice/opiekunowie wchodzący do szatni przebywają w niej do niezbędnego 

minimum.  W celu zachowania rygorów sanitarnych zaleca się uczniom powyżej klasy 

pierwszej samodzielne wchodzenie do szkoły. Odbiór dzieci odbywa się wg 

regulaminu świetlicy. 

18. Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze organizuje się w taki sposób, aby w miarę 

możliwości ograniczyć przemieszczanie się uczniów po szkole.  

19. W salach, w których będzie to możliwe, zachowuje się odległości między ławkami. 

Każdy z uczniów ma przypisane w miarę możliwości stałe miejsce pracy. 

20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian. 

Zaleca się, aby dzieci w świetlicy przebywały jak najkrócej. 

21. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się wg ustalonego regulaminu 

świetlicy. 

22. W klasach 1-3 nauczyciele organizują tak edukację, aby przerwy nie były rzadsze niż 

co 30 minut, na przerwy uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela. 

23. Uczniowie kl. 4-8 odbywają zajęcia w miarę możliwości lokalowych, w jednej sali  

w ciągu całego dnia, siadając przy tym samym stoliku. Nauczyciele prowadzą tak 

kształcenie, aby organizować uczniom przerwy śródlekcyjne, na przerwy uczniowie 

wychodzą pod opieką nauczyciela. 

24. Jeżeli w czasie przerwy uczniowie wychodzą z sali na korytarz, myją ręce lub je 

dezynfekują przed wejściem do sali, gdzie odbywają się zajęcia. 

25.  W czasie przerwy uczniowie poszczególnych oddziałów przebywają w wydzielonych 

strefach i unikają kontaktów z uczniami z innych klas. 

26. W czasie przerwy, w razie konieczności, odbywa się dezynfekcja powierzchni   

dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki oraz powierzchni płaskich, w tym 

blatów ławek i stolików. 

27. W czasie przerwy śniadaniowej uczniowie spożywają śniadania przy swoich stolikach. 

28. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

29. Uczniowie korzystają  z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw, jeżeli sprzyjają temu warunki atmosferyczne. 

30. Uczniowie korzystają ze sklepiku szkolnego wg wewnętrznych ustaleń. 

31. W czasie przerwy na parterze mogą przebywać max. 2 grupy uczniów, na 1 i 2  piętrze 

3 grupy, na łączniku 1 grupa, w sali gimnastycznej 3 grupy. 

32. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem 

lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  
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33. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu,  ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe, i zastępuje 

je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, 

badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości  prowadzi się zajęcia wychowania 

fizycznego na otwartej przestrzeni.  

34. Zajęcia na pływalni odbywają się wg regulaminu Ośrodka Sportowego. 

35. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na 

stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, torbie. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. Uczeń nie  zabiera  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  

z domu. 

36. W trakcie nauki muzyki uczeń  korzysta z własnego instrumentu, instrumenty szkolne 

są dezynfekowane po każdym użyciu ich przez uczniów.  

37. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

38. Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w wyznaczonych godzinach:  

- rodzice poniedziałek-czwartek 7.30-10.00 i 14.00-15.00 (piątek jest dniem wolnym 

bez interesantów) 

- uczniowie poniedziałek –czwartek 7.45 – 10.00, 12.30-13.00, piątek 7.45-10.00 

 

§ 3 

 

1. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają 

obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także  

w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z uczniem lub innym pracownikiem. 

2. Pracownicy szkoły  będą poddani kontroli temperatury ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego, gdy zajdzie taka potrzeba, za zgodą pracownika. 

3. W czasie pobytu ucznia w szkole temperatura jest mierzona, gdy zajdzie taka 

potrzeba. 

4.  Korzystanie z gabinetu  profilaktyki odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi 

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 

Narodowego Funduszu Zdrowia, wg Zasad obowiązujących w gabinecie profilaktyki  

i zdrowia. 

5. Aby zapewnić uczniowi odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic  na 

bieżąco przekazuje dyrektorowi lub innemu pracownikowi istotne informacje  

o  stanie zdrowia dziecka i jego domowników. 

6. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają dyrektora szkoły po tym, gdy otrzymają 

dodatni wynik badania zakażenia ucznia. 

7. Na tablicy ogłoszeń przy wejściach umieszczone są numery telefonów do organu  

prowadzącego szkołę, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału   

zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie  

placówki.  
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§ 4 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń szkolnych, boiska oraz sprzętów znajdujących się w szkole;  

2) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa  

w wejściach do budynków, na korytarzach, w salach zajęć oraz w miejscu 

przygotowywania posiłków;  

3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz dostępne rękawiczki  

i maseczki ochronne; 

4) specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

5) informacje - plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje stosowania 

środków do dezynfekcji rąk, instrukcję noszenia maseczek, ściągania rękawiczek  

umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach  

z płynem;  

6) pomieszczenie IZOLATORIUM do izolacji osoby (II piętro, sala 51), u której 

stwierdzono objawy chorobowe; wyposażone   w maseczki, rękawiczki i przyłbicę 

oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);  

7) procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u ucznia 

lub pracownika.  

 

2. Dyrektor w szczególności:  

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami;  

2) dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie, nie było zabawek i innych 

przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować;  

3) komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach 

dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów;  

4) kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia  

u dziecka choroby COVID-19;  

5) informuje  Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Organ Prowadzący o  sytuacji 

kryzysowej, o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia lub pracownika,  

a Kuratorium Oświaty informuje o podjętej decyzji; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;  

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;  

8) zapewnia organizację pracy szkoły, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, 

stałej sali; 

9) gromadzi codziennie imienne listy obecności pracowników pedagogicznych 

przebywających na terenie szkoły wraz godziną wejścia i wyjścia pracownika; 

10) sporządza listę osób (pracowników) zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka 

zachorowania oraz uczniów w porozumieniu z rodzicami i pielęgniarką szkolną; 

11)  zleca kierownikowi gospodarczemu codzienne monitorowanie prac 

porządkowych. 
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§ 5 

 

1.   Do pracy w szkole  przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów  

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2.   Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:  

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 

sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie  

z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

2) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;  

3) dezynfekować ręce po wejściu do budynku zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;  

4) dezynfekować ręce przed i po kontakcie z dziećmi, z zanieczyszczonymi 

powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej; 

5) informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach 

chorobowych zaobserwowanych u uczniów;  

6) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;  

7) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

zakażenia koronawirusem;  

8) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez 

dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia; 

     9)  nadzorować stosowanie przez rodziców, uczniów i osoby trzecie wchodzące do 

szkoły obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 

3.   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty  

  z uczniami oraz nauczycielami.                     

         

4.   Pracownicy obsługi   w szczególności:  

1) każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, 

myją z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie 

powierzchnie kontaktowe, powierzchnie płaskie (ławki, krzesła), podłogi i inne 

powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

2) myją i dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, 

drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);  

3) myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, 

uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

4) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci 

ani innych pracowników na wdychanie oparów;  

5) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  

6) myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, zanim będzie                      

z nich chciało skorzystać kolejne dziecko w miarę potrzeb 

7) po każdych zajęciach w sali gimnastycznej myją i dezynfekują  sprzęt sportowy oraz  

podłogę; 

8) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich 

nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;  
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9) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku 

pracy. 

 

5. Wyznaczone osoby z obsługi szkoły w szczególności: 

1) dozorca utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku szkoły; 

2) dozorca lub wyznaczona osoba z obsługi  dezynfekuje klamkę przy furtce 

wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących do wejścia głównego, 

każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób; 

3) dozorca  regularnie dezynfekuje sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć; 

4) nadzorują stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do szkoły 

obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki); 

5) monitorują stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania 

dzieci w strefie dla nich przeznaczonej; 

6) utrzymują w czystości i dezynfekują na koniec każdego dnia furtki wejściowe  

na wygrodzone boisko; 

7)  w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów pracownicy 

niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym 

odbywały się zajęcia i w pomieszczeniach spożywania posiłków; 

8) dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac 

porządkowych – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

6. Nauczyciele w szczególności:   

1) monitorują warunki do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, 

dydaktyczno-wychowawczych, występowanie objawów chorobowych u dzieci, 

dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne - zgodnie z przepisami dot. 

bhp;  

2) zgłaszają do dyrektora informacje o ewentualnym zagrożeniu; 

3) informują pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności  

w pracy; 

4) monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do 

szkoły zabawek i przedmiotów zabranych z domu; 

5) przeprowadzają  pokaz właściwego mycia rąk oraz przypominają o sposobie mycia          

        rąk; 

6) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed   

       jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;  

7) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli 

jest to konieczne także w czasie zajęć;  

8) prowadzą zabawy ruchowe  przy otwartych oknach;  

9) przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z boiska szkolnego i przestrzeni 

wspólnych, w tym szatni i korytarzy; 

10)  dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi   

dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali, na korytarzu lub na boisku;  

11) zachowują w kontaktach z uczniami i innymi pracownikami  dystans 1,5 m; 

12) informują uczniów kogo i kiedy obowiązuje zasłanianie ust. 
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7. W ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele organizują 

spotkanie online w każdej klasie. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność –  

a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny 

absencji. 

a) Lekcje on-line będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

• październik -  j. polski, historia 

• listopad -        matematyka, edukacja wczesnoszkolna 

• grudzień -       j. angielski, przyroda 

• styczeń/luty - biologia, fizyka, j. niemiecki 

• marzec -         technika, chemia 

• kwiecień -      geografia, plastyka 

• maj -               muzyka, WOS 

b) Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft 

Teams.  

c) Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny 

pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Ustala się maksymalny czas pracy podczas jednego zajęcia przed monitorem 

komputera - klasy I-III do 30 minut (do 4 zajęć w ciągu dnia), klasy IV- VIII do  

45 minut (do 6 zajęć w ciągu dnia). 

 

8. Zadania wychowawców klas 

1. Wychowawca klasy: 

1) aktualizuje telefony i adresy mailowe uczniów i rodziców w swojej klasie,  

2)  zbiera informacje o możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego  

i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line. 

3) zapoznaje dzieci i rodziców z zasadami: „10 zasad dla ucznia”, „Rady dla 

Rodzica” (załącznik nr 7/8)  

2. Wychowawca organizuje wg harmonogramu spotkanie z rodzicami  

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie 

większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, 

dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) 

– na którym przekazuje informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 

2020/21 i ustala sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line. 

3. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów  

w swojej klasie w terminie wrzesień-październik, informację o liczbie rodziców 

obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły. 

 

§ 6 

 

1. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

1) Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów wg Regulaminu korzystania  

z biblioteki szkolnej.  
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2) Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania  

przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie 

mogą korzystać z biblioteki szkolnej.  

3) Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.  Nauczyciel – 

bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej. 

4) Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi 

brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami 

(oznakowanie na podłodze). 

5) Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą 

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je 

będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.  

6) W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m 

odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

 

§ 7 

 

1. Zasady  spotkań z pedagogiem/psychologiem 

2) Spotkania z rodzicami, osobami  trzecimi odbywają się  wyłącznie po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym lub za pomocą e-dziennika Librus; 

  2)  Osoby z zewnątrz umówione na spotkanie wchodząc do gabinetu dezynfekuje ręce  

oraz mają zasłonięte nos i usta; 

  3)   Podczas spotkania specjalista stosuje środki ochrony osobistej; 

  4)  Spotkania umawiane są  z zachowaniem przerwy na wietrzenie pomieszczenia  

  i dezynfekcje; 

   5)  Uczniowie przed wejściem do gabinetu  specjalistów myją lub dezynfekują ręce  

   i zakrywają nos i usta wg obowiązujących zasad w szkole; 

   6) Uczniowie w gabinecie specjalistów poruszają się wyłącznie w wyznaczonym      

obszarze. 

 

§ 8 

 

1. Uczeń w szczególności: 

   1)  zapoznaje się z  regulaminem i procedurami obowiązującymi w szkole; 

   2)  jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie 

zgłasza się na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pozostaje w domu oraz stosuje 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

   3) zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, nie może ich       

pożyczać od innych uczniów, nie przynosi zbędnych przedmiotów do szkoły; 

   4)   w drodze do szkoły i ze szkoły zachowuje dystans społeczny; 

   5) przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma 

przeciwskazania  zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast  

myje ręce. Uczeń od klasy VI zasłania usta i nos na terenie szkoły w częściach 

wspólnych. Wszyscy zasłaniają usta i nos  na lekcji informatyki oraz podczas nauki 

gry w szachy. 
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   6)   mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, 

po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie  

z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu 

środków ochrony osobistej, 

    7) korzysta z szatni z  zachowaniem  ograniczonego czasu przebywania. Przy 

schodzeniu wykorzystuje oba wejścia do szatni wg schematu ewakuacji 

obowiązującego w szkole; 

       8)  bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje  

ręki    na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust; 

     9) zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, 

stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie; 

   10) unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły; 

  11)  w czasie zajęć nie korzysta z telefonów; 

  12)  przerwy  spędza pod nadzorem nauczyciela; 

  13)  nie  oddala się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzyma się ustalonych     

szlaków komunikacyjnych – nie kontaktuje się z uczniami z innych grup; 

  15)  wykonuje  polecenia nauczyciela; 

 

 § 9 

 

1   Źródełko wody pitnej będzie wyłączone.  

2. Szkoła umożliwi uczniom korzystanie z odpłatnych obiadów 

3. Posiłki  będą przygotowywane i wydawane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 

środków higieny.  

4.  Osoby wchodzące do stołówki  dezynfekują ręce przed podejściem do miejsca 

wydawania posiłków oraz sztućców. 

5. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo:  

a) przed rozpoczęciem pracy,  

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h) po jedzeniu i piciu;  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych;  

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki 

oraz maseczki ochronne;  
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5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których 

zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;  

6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 

pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  

7) przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans, zgodny  

z obowiązującymi przepisami;  

8) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu 

detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były 

spożywane posiłki.  

6.  Posiłki   wydawane są  w stołówce z uwzględnieniem wymiany poszczególnych grup. 

Uczniowie spożywają obiad z rówieśnikami danej klasy. 

7. Przed podaniem posiłków wyznaczony pracownik obowiązkowo  dezynfekuje 

powierzchnię stołów, krzeseł po każdej grupie. 

8.  Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 

9.  Obsługa  wydawać  będzie przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. 

 

 § 10 

 

1. Szkoła może organizować wyjścia grupowe, uczniowie mogą uczestniczyć w edukacji 

kulturalnej, jeżeli taka będzie prowadzona przez ośrodki kultury (muzea, teatry, kina, 

domy kultury, biblioteki). Uczniowie mogą przemieszczać się środkami komunikacji 

miejskiej na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

2. Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek do stref bezpiecznych. Uczniowie danej 

klasy mogą uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowo-krajoznawczych po uzyskaniu 

zgód rodziców i na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 

3. W przypadku objęcia  powiatu, miasta  strefą żółtą lub czerwoną lub wystąpienia 

zakażeń w szkole wprowadza się zakaz wyjść grupowych i organizowania wycieczek. 

4. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przyszkolnego boiska przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Uczniowie mogą korzystać 

jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora.  

5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

6. Każda grupa ma swój wydzielony  teren do zabawy. 

7. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania do odwołania. 

 

 

 

 § 11 

1. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły na terenie placówki prowadzone będą zajęcia  

w ramach OPP wg ustaleń i harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej. 

2. Dyrektor Ogniska na podstawie procedur szkolnych opracowuje własne procedury 

zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom  

i wychowankom; powiadamia o nich Dyrektora Szkoły. 
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3. Dyrektor Ogniska przekazuje harmonogram zajęć, procedury Dyrektorowi Szkoły oraz 

prowadzi dokumentację imienną przebywania pracowników i wychowanków na terenie 

budynku szkolnego. 

 

 

Załączniki do zarządzenia:  

• Załącznik nr 1 - REGULAMIN I PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY W  SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 264 W WARSZAWIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

• Załącznik nr 2 - INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM 

ELEKTRONICZNYM 

• Załącznik nr 3  – PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

PRACOWNIKA/UCZNIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

• Załącznik nr 4  – KARTA MONITORINGU CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH  

• Załącznik nr 5 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA/ZDEJMOWANIA 

MASECZKI 

• Załącznik nr 6 – INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁĄDNAI/ZDEJMOWANIA 

RĘKAWICZEK 

• Załącznik nr 7 – 10 rad dla ucznia, MEN 

• Załącznik nr 8  – Wskazówki dla rodzica, MEN 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 

im. G. Mistral w Warszawie 

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM 

 
1. Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna lub pracownik wyznaczony przez 

dyrektora.  

2. Od rodziców uczniów nowoprzyjętych do szkoły zbiera się zgody na pomiar 

temperatury ciała dziecka. 

3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zapoznaje się z instrukcją obsługi 

producenta urządzenia. 

4. Sposób pomiaru: 

a) włączenie urządzenie, 

b) upewnienie się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury na 

skroni/czole, 

c) aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skierowanie urządzenia na odległości 

5-8 cm od skroni/czoła osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury, 

d) jeżeli na skroni znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, usuwa się je, aby 

wynik był jak najdokładniejszy, 

e) pomiar kończy się gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, 

f) odczytanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być 

udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru,  

w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi przedszkola/szkoły 

podstawowej), 

g) odczekanie około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest 

to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu), 

h) wyłączenie termometru. 

5. Podczas pomiaru, nie będą prowadzone rozmowy 

6. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy  

i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.  

7. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której 

dokonuje się pomiaru temperatury, będzie zdezynfekowany. 

8. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru  wyższego niż 37°C, informuje się 

dyrektora oraz odizolowuje taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

 

 

 

 



15 

 

 
 

Załącznik  nr 3 do Zarządzenia nr 1/2020/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 

im. G. Mistral w Warszawie 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID-19 

 

§ 1 

 

1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 1 września 

2020 r.  

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej nr 264 im.G.Mistral w Warszawie, niezależnie od formy zatrudnienia. 

3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych, uczniów uczęszczających  

do szkoły. 

 

§ 2 

 

Algorytm postępowania z pracownikiem na wypadek podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

1. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje 

publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat 

rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 

koronawirusem.   

2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe, takie jak:  

1) duszność, 

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

3) objawy przeziębieniowe, 

4) gorączka, 

5) kaszel, 

6) duszności i kłopoty z oddychaniem, 

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,  

     nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją          

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony 

koronawirusem. 

3. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 2, pracownik niezwłocznie powiadamia 

telefonicznie dyrektora. 
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4. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach 

inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem natychmiast informuje się dyrektora 

szkoły. 

6. Dyrektor odsuwa niezwłocznie pracownika od pracy i kieruje do przygotowanego 

wcześniej miejsca izolacji II piętro sala51, wyposażonego w maseczki, rękawiczki  

i środki do dezynfekcji. 

7. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

8. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych 

osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem).  

9. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego 

nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego 

zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej 

sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru 

dzieci.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

10. W sytuacji opisanej w pkt 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

12. Zadania określone w pkt 11, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

13. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających  

w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. 

14. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami   

otrzymanymi  w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

15. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt   

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i innymi 

pracownikami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych. 

16. W zależności od stanu pracownika i decyzji sanepidu  dyrektor odsyła pracownika do 

domu. Pracownik nie może korzystać z komunikacji publicznej. W przypadku potrzeby 

hospitalizacji wzywana jest karetka pogotowia.  

17. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym 

najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje 

maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.  

18. Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem 

właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. 

19. Dyrektor  stosuje  się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 
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20. Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz 

przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji  oraz zawiadamia Organ Prowadzący. 

 

 

§ 3 

 

Algorytm postępowania z uczniem na wypadek podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych 

lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej 

i dyrektorowi. 

2. Pielęgniarka szkolna lub inny upoważniony pracownik niezwłocznie informuje 

telefonicznie rodzica. Powiadomiony rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły.  

3. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od  pozostałych dzieci  

 i odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w 

maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

4. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pielęgniarki lub innego pracownika 

wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki 

jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców ucznia. 

5. W sytuacji opisanej w pkt 2, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

6. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą 

w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na 

szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

8. Zadania określone w pkt. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

9. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko wchodzi do szkoły do strefy bezpiecznej pod 

warunkiem założenia maseczki i informuje o gotowości odebrania dziecka. Czeka na 

zgłoszenie się pracownika. Uczeń  z objawami choroby nie opuści szkoły samodzielnie. 

10. Pielęgniarka szkolna lub inny wyznaczony pracownik w środkach ochrony osobistej –  

w maseczce, fartuchu i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do 

wydzielonej strefy  i zachowuje właściwą odległość, z tej odległości identyfikuje rodzica 

(w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości). 

11. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.  

12. Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem 

właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania  

i odkażania sal. 
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13. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły,  

w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie. 

14. Dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

15. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i pracownikami, do czasu 

uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

16.  O zaistniałej sytuacji upoważniony pracownik informuje indywidualnie rodziców innych 

uczniów, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem  

w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się 

samopoczucia ich dziecka. 

17.   Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

        informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka 

        koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno- 

        epidemiologiczną w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych  

 z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały 

        kontakt z zakażonym. 

18.  Dyrektor szkoły informuje Organ Prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

19. Dyrektor szkoły stosuje  się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

16. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności dyrektor sporządza  notatkę lub protokół. 

 

§ 4 

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:  

a) każdego pracownika szkoły podstawowej/rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie  

w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,  

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba 

chora.  

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą 

i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome 

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia 

codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, 

kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, 

telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 
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bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 

gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 

środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji 

w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta  

we współpracy ze służbami sanitarnymi.  

 

§ 5 

 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/placówki 

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  i Organ 

Prowadzący o zaistniałej sytuacji na terenie szkoły. 

2 . Po uzyskaniu  opinii sanepidu,  dyrektor  informuje o niej Organ Prowadzący.  

3.  W przypadku  decyzji o  zamknięciu placówki lub zmianie modelu kształcenia lub innych 

środkach prewencyjnych dyrektor szkoły informuje  kuratora oświaty.  

4.  Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków dyrektor sporządza notatkę lub protokół.  

 

 

§ 6 

 

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik 

zwraca się do dyrektora  szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem oraz w celu umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza 

się zasadę kontaktów telefonicznych. 

 

 

Pozostałe informacje 

 

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów  bezzwłocznie należy powiadomić 

telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana 

Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa: 

• Telefon awaryjny 782 606 848 

• telefon dyżurny - 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem oraz 505-342-009;   698-107-933;   884-697-317;   

699-834-426;   501-127-338;    606-165-090;    604-135-225. 

• Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego:  502 171 171 lub w przypadku nasilonych 

objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio 
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do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w Centralnym Szpitalu 

Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 

137 w Warszawie tel. 22 508 20 20 

Koronawirus mail: wssewarszawa24h@wsse.waw.pl 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, 

ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa : 22 32 58 958 

• Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37 w Warszawie tel. 22 335 52 61 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawieul. Żelazna 

79, 00-875 Warszawa Kontakt: 22 620 90 01, 22 620 90 02, 22 620 90 03, 

22 620 90 04, 22 620 90 05, 22 620 90 06 

• CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

 

                                                               

 

                                                                                                            Dyrektor Szkoły 

 Katarzyna Glinka 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2020/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 

im. G. Mistral w Warszawie 

 

 

 

 KARTA MONITORINGU CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH  

 
Data ………………………………………………………………………………. 

 

Sala…./izolatka/……………………………………. 

 

Elementy myte 
i dezynfekowane 

Godziny  pod godziną podpis osoby sprzątającej i dezynfekującej 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

podłoga  
 

         

blaty stolików  
 

         

krzesła, poręcze krzeseł  
 

         

blaty szafek  
 

         

wyłączniki światła  
 

         

parapety  
 

         

drzwi, klamki  
 

         

dozowniki na płyn 
dezynfekujący  

          

 Co najmniej raz dziennie 

dywan  
 

         

zabawki  
 

         

ściany (część 
pomalowana na olejno) 

          

……  
 

         

Kontrolujący:………………………. 

Data /godzina……………………….. 

Uwagi …………………………………… 

Podpis (podpis pojawia się też na karcie przy podpisie pracownika)  
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Załącznik nr 5 – Instrukcja prawidłowego nakładania / zdejmowania maski 

 

JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ MASKĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
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Załącznik nr 6 – Instrukcja prawidłowego nakładania/zdejmowania 

rękawiczek 

 

 
 

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

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
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Załącznik nr 7 – 10 zasad dla ucznia, MEN 
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Załącznik nr 8 – Wskazówki dla rodzica, MEN 

 

 


