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Procedury i zasady opracowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspekto-

ra Sanitarnego, Ministra Zdrowia, oraz Ministra Edukacji Narodowej, wdrożone w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej Moja im. W. Chotomskiej w związku z organizacją nowego roku szkolnego 

2020/21 

 

RODZICE 

 

 1. Do szkoły przyprowadzamy jedynie zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych dzieci. 

Dzieci z objawami choroby (infekcje górnych dróg oddechowych, gorączka  lub stan podgo-

rączkowy, bóle mięśni, nagła utrata węchu i smaku, wysypka itp.), będą musiały w trybie pil-

nym zostać odebrane przez rodziców, lub opiekunów (do 1,5 godzin od kontaktu ze szkoły). 

Rodzice dziecka z objawami alergii, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego  zgodę na uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych w szkole. 

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

Uczniów do szkoły przyprowadza, lub odbiera jeden rodzic lub opiekun.  

 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, izolacji  lub izolacji domowej nie należy przy-

prowadzać ucznia do szkoły. 

 4. Uczniowie przynoszą do szkoły jedynie podręczniki, przybory szkolne i niezbędne pomoce. 

Rezygnujemy z zabawek i innych zbędnych przedmiotów. 

 5. Po wejściu do budynku dezynfekujemy ręce. Towarzyszymy dziecku tylko do strefy 1 lub 2 – w 

zależności od potrzeb. Nie wchodzimy na teren korytarza z szafkami ubraniowymi. 

 

 6. W celu zmniejszenia porannej, zwiększonej liczby osób w szatni i w korytarzu szkolnym, re-

komendujemy aby przyjścia dzieci do szkoły odbywały się według następującego planu: 

 

      Klasy 6-8  w godzinach 7.45 - 8.00 

      Klasa 0-5 w godzinach 8.00 -8.15 

Jeśli, ze względów rodzinnych dziecko musi przyjść do szkoły wcześniej (świetlica czynna od 

7.30) – jest to oczywiście możliwe, przy zachowaniu pozostałych zasad i procedur. 

 

 7. Rodzice, opiekunowie i goście bezwzględnie na terenie całej szkoły używają maseczek ochron-

nych na usta i nos, proszeni są także są o zachowanie dystansu społecznego  wynoszący min 1.5 

metra w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców  

 8. Dzieci przyprowadzone do szkoły,  po przebraniu się idą do świetlicy szkolnej, lub klas samo-

dzielnie. Dzieci młodsze, lub te, które tego wymagają, są odbierane przez nauczycieli lub opie-

kunów szkolnych.  



Do komunikacji pomiędzy świetlicą a rodzicami/opiekunami pozostającymi na dole budynku 

służy interkom. 

 9. Świetlica popołudniowa jest dostępna dla dzieci z klas 0-6. 

Rekomendujemy aby dzieci klas 5-6 korzystały ze świetlicy szkolnej tylko w przypadkach  gdy 

sytuacja rodzinna tego wymaga. 

 Młodzież z klas 7-8 nie korzysta ze świetlicy szkolnej. 

 10.  W sekretariacie szkoły może przebywać tylko jedna osoba. 

 11.  Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konto Fundacji. 

 12.  Jeśli zauważysz niepokojące objawy , mogące świadczyć o zakażeniu SARS-Cov-2  u swojego  

dziecka, u siebie lub u kogoś z bliskich niezwłocznie zawiadom o tym fakcie dyrekcję szkoły, 

oraz skontaktuj się z : 

 

Powiatowa Stacja      

Sanitarno-Epidemiologiczna       

w Powiecie Warszawskim Zachodnim   (22) 733-73-33 

 

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia  800 190 590 

 

Wojewódzki Szpital Zakaźny,  

ul. Wolska 37,      (22) 335 52 61 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  

Dziecięcy Szpital Kliniczny 

ul. Żwirki i Wigury 63A,      (22) 317 92 31 

Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, 

 ul. Szaserów 128,      261 817 519, 810 80 89 

Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, 

 ul. Wołoska 137,      (22) 508 20 00 

 

 

 

PRACOWNICY 

 

 

 1. Do pracy  przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę. 

 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, mogących wskazywać na zarażenie SARS-

CoV-2 nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu, i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, lub oddziałem zakaźnym. O tym fakcie należy również nie-

zwłocznie powiadomić pracodawcę. 

 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów na stanowisku pracy, należy niezwłocznie 

powiadomić pracodawcę, który umożliwi odejście od pracy, a także powiadomić miejscową 

stację sanitarno-epidemiologiczną, oraz  przestrzegać dalszych wytycznych i instrukcji. 



 4. Po wejściu do budynku, dezynfekujemy dłonie, zmieniamy obuwie w okresie jesienno-

zimowym. 

 5. Nie nosimy biżuterii na rękach poniżej łokci.  

 6. Zachowujemy między sobą dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m. 

 

 

NAUCZYCIELE: 

 

1. Nauczyciele poruszają się po terenie całej szkoły w przyłbicach, bądź maseczkach. Pozostając w 

sali z jedną klasą, dopuszcza się pracę bez osłony ust i nosa. 

2. Należy zwracać uwagę aby uczeń́ posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć́ 

mogą znajdować́ się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać́ się przyborami szkolnymi między sobą̨.  

3. Należy organizować przerwy w zajęciach dla swojej grupy w interwałach w zależności od po-

trzeb, ale nie rzadziej niż co 45 minut. 

4. Należy wietrzyć salę co najmniej co 1 godzinę, w czasie przerw, oraz w miarę możliwości tem-

peraturowych w trakcie zajęć. 

5. Dzieci w czasie przerw pozostają w swoich salach (wietrzonych), pod opieką dwóch dyżurują-

cych na poziomie nauczycieli. Druga grupa dzieci mających potrzebę ruchu – pod opieką trzeciego 

nauczyciela – przebywa na terenie placu zabaw, boiska lub sali gimnastycznej, lub sali SI 

6. Uczniowie poruszający się po terenie wspólnym budynku szkolnego (korytarze, świetlica, jadal-

nia, sekretariat) zakładają maseczki. Dotyczy to także przerw - jeśli mają potrzebę opuszczenia 

swojej sali (przejście na powietrze, skorzystanie z toalety itp.)  

7. Uczniowie nie przechodzą na inne poziomy w budynku szkolnym. Wyjątki to przejście na teren 

placu zabaw, boiska,  sali informatycznej, plastycznej, gimnastycznej bądź do jadalni, świetlicy 

szkolnej . Odbywa się to jednak w grupie, pod opieką nauczyciela i w wyznaczonym w planie zajęć 

czasie. 

8. Zaleca się organizowanie zajęć, bądź przerw w zajęciach  dla swoich grup/klas na terenie placu 

zabaw i boiska, z zachowaniem  dystansu (jedna grupa na boisku, druga na placu zabaw ) wg po-

ziomów. 

9. Każde wyjście poza teren placówki wymaga zgody dyrektora szkoły 

10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy   uczniami. 

11. Podczas zajęć sportowych, oraz zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć gry i ćwicze-

nia kontaktowe. 

12. Należy często, regularnie myć ręce mydłem, oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szcze-

gólnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzysta-

niu z toalety. 

13. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, w szczególności: stan podgorączkowy 

lub gorączkę, infekcję górnych dróg oddechowych (katar, kaszel), nagłą utratę węchu i smaku, wy-

sypkę, należy odizolować je w pomieszczeniu do tego wyznaczonym (pokój PP ) z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób  i powiadomić rodziców/opiekunów, celem niezwłoczne-

go (do 1,5 godz.)  odebrania dziecka ze szkoły. O tym fakcie należy zawiadomić dyrektora, bądź 

wicedyrektora szkoły. Z dzieckiem przebywa wyznaczona przez dyrektora osoba. 

14. W celu uniknięcia porannej, zwiększonej liczby osób w szatni i w korytarzu szkolnym, reko-

mendujemy aby przyjścia dzieci do szkoły odbywały się według następującego planu: 

Klasy 6-8  w godzinach 7.45-8.00 

Klasa 0-5 w godzinach 8.00-8.15 

Jeśli, ze względów rodzinnych dziecko musi przyjść do szkoły wcześniej (świetlica czynna od 

7.30),  jest to oczywiście możliwe, przy zachowaniu pozostałych zasad i procedur. 

15. Rodzice nie wchodzą na wyższe piętra budynku. Przez interkom powiadamiają o przyprowa-

dzeniu dziecka, a nauczyciel, lub opiekun schodzi po dziecko, lub - jeśli jest to możliwe - dziecko 

wchodzi samodzielnie, a nauczyciel odbiera je/wita/ przy wejściu do świetlicy, bądź klasy. 



16. Rodzice nie wchodzą do korytarza z szatniami dzieci. 

 

PRACOWNICY KUCHNI, OBSŁUGI SPRZĄTAJĄCEJ, ADMINISTRACJI 

 

 

 1. Pracownicy kuchni i obsługa sprzątająca bezwzględnie pracuje w  fartuchach ochronnych i rę-

kawiczkach jednorazowych. 

 2. Należy ograniczyć kontakt z nauczycielami , oraz uczniami do niezbędnego minimum 

 3. Sprzęty na boisku i placu zabaw dezynfekujemy po każdym dniu zajęć. 

 4. Podłogę, oraz sprzęty w sali gimnastycznej dezynfekujemy po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdej grupie. 

 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać́ zaleceń́ producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń́, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli naraże-

ni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 6. W czasie przerw, kiedy uczniówów nie ma w klasach  (przebywaj na powietrzu lub w sali gim-

nastycznej ) należy dezynfekować blaty ławek, poręcze krzeseł, biurko nauczyciela, ewentual-

nie, używane przez dzieci sprzęty wspólne 

 7.  Należy utrzymywać w  czystości i dezynfekować ciągi komunikacyjne,  powierzchnie dotyko-

we – poręcze, klamki, włączniki  i powierzchnie płaskie, 

 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

 9. Kuchnia – należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezyn-

fekcji stanowisk pracy, opakowań́ produktów, sprzętu kuchennego, naczyń́ stołowych oraz 

sztućców. 

10. Rezygnujemy ze swobodnego dostępu do dodatków (cukier, sól, keczup, jednorazowe ser-

wetki). Należy udostępniać je w miarę potrzeb przez pracowników wydających obiady.  

11. Obiad wydawany jest przez osobę do tego wyznaczoną przez dyrekcję szkoły. Dzieci nie 

robią tego samodzielnie. 

Zorganizowane jest zmianowe wydawanie obiadów:  

 

Klasy 0-1  godzina 12.45 -13.05 

Klasy 2-3  godzina 13.10 -13.30 

Klasy 4-6  godzina 13.30 -13.50 

Klasy 7-8 godzina  14.35 -14-55 

 

12. Niezbędne jest zdezynfekowanie blatów stołów po posiłku  każdej grupy. Poręcze krzeseł 

po posiłkach. 

13. Wykonanie prac dezynfekcyjnych należy odnotować  w tabeli monitoringu. 

14. Sekretariat  - należy dezynfekować  blat biurka , oraz osłonę w miarę potrzeb. 

15. Należy unikać przyjmowania płatności gotówkowych. 

 


