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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII 
obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema 

w Tarnowie 

w związku z nauczaniem w roku szkolnym 2020/21  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

oraz zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  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. 

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 poz. 493 ze 

zm.). 

5. Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dn. 25.08.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie 

w sprawie w sprawie warunków pracy szkoły od 1.09.2020 r i wprowadzeniem procedur 

bezpieczeństwa w szkole. 

6. Wytyczne opracowaneprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

 Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na 

terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19; 

 Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i 

pracowników szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć  

z uczniami w szkole od momentu przyprowadzenia do przybycia uczniów do szkoły do 

chwili odbioru dziecka ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów)/rozejścia się 

uczniów do domów po lekcjach; 

 Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, 

pracownicy administracji i obsługi szkoły. 
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Dyrektor 
1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa 

COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o 

zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki ochronne 

lub przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje w okolicy wejścia do budynku szkoły  

o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe oraz instrukcję użycia środka 

dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić 

skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz 

instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na szkolnym boisku. 

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniaCOVID-19. 

9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny 

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: 

organu prowadzącego 14 688 24 64, 

kuratora oświaty 14 696 32 54, 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 14 621 70 97, 14 621 70 98, 

służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów. 

12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

13. Dyrektor zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnejna terenie szkoły, zgodnie  

z harmonogramem, posiadającej na wyposażeniu, co najmniej jeden termometr 

bezdotykowy. 

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 



5 

 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać  

w domu, powiadomić o tym Dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika 

niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie 

pracownika od pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-

epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. 

Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się 

pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z 

procedurami. 

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 
Uczniowie 
1. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły, być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Uczeń uczęszcza do szkoły bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura 

powyżej 37,1°C). W przypadku występowania ww. objawów uczeń winien pozostać w 

domu. 

3. Uczniowie nie uczęszczają do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

4. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką 

lub przyłbicą podczas przebywania poza salą lekcyjną/dydaktyczną np.: w ciągach 

komunikacyjnych budynku szkoły, na korytarzu, w szatni, pomieszczeniach administracji 

szkolnej itp. 

5. W trakcie lekcji uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką lub 

przyłbicą, niemniej wskazanym jest korzystanie z ww. ochrony przez uczniów. 

6. Uczniowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły, 

korzystając z płynu do dezynfekcji rąk znajdujących się przy drzwiach wejściowych. 

7. Uczeń ma obowiązek regularnego stosowania podstawowych zasad higieny, unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

przywitanie. 

8. 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 powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



6 

 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały przyniesionych przedmiotów innym uczniom. 

10. Przy sprzyjającej pogodzie na zewnątrz budynku uczniowie winni spędzać czas przerw na 

boisku szkolnym lub placu przed szkołą. 

11. Uczeń w czasie przerwy może przebywać na korytarzu zasłaniając usta i nos maseczką 

lub przyłbicą. 

12. Uczeń spożywa posiłki w stołówce szkolnej ściśle wg ustalonego harmonogramu. 

 
Rodzice (prawni opiekunowie) 
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców(prawnych opiekunów), którzy nie mają objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii 

koronawirusa COVID19. Winni ograniczyć do minimum swoje poruszanie po szkole, 

oczekując na uczniów pozostają w szatni szkolnej –zachowując rygor sanitarny. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego 

– bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura powyżej 37,1°C). 

4. W przypadkach wątpliwych, rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku 

temperaturę przed posłaniem do szkoły. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym 

wejściem do szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o 

podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa 

i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) winni ograniczać swoje przyjście do szkoły do 

minimum(tylko w sytuacjach niezbędnych i koniecznych), w pozostałych sytuacjach 

wykorzystują kontakt telefoniczny lub mailowy(e-dziennik). 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny 

zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez 

obserwację dobrego przykładu. 
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Nauczyciele 
1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich 

opiece uczniów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania między sobą i uczniami bezpiecznego 

dystansu (odległości). 

4. Nauczyciel dba, by personel obsługi szkoły miał ograniczony kontakt z uczniami. 

5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w 

związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych 

zabawek). 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji, w miarę 

możliwości w trakcie zajęć. 

8. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk 

przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 

zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia 

rąk, przypomina i daje przykład. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w 

ustalonych, stałych porach. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami 

poza teren szkoły. 

12. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

13. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku oraz terenie wokół 

szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam 

przebywających. 

14. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w wytycznych GIS i MZ). 

15. Nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wynikami monitorowania częstotliwości 

czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, mogących wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel ,nauczyciel 

natychmiast izoluje ucznia w specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora 

pomieszczeniu(gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażonym m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. 

Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów Dyrektorowi szkoły lub 
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koordynatorowi ds. koronawirusa (p. Barbara Tyka, p. Karolina Plewa)oraz powiadamia 

rodziców  (prawnych opiekunów) dziecka w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły, 

korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę uczniów w sali, 

o zachowanie pomiędzy nimi bezpiecznej odległości. 

18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania 

rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

20. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

21. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy 

nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć inna osoba z personelu dydaktycznego 

lub pomocniczego (np. woźny), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej 

ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 

22. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę 

czynnościami, np. nieuzasadnioną rozmową z inną osobą z zewnątrz (bezpośrednio lub 

przez telefon komórkowy). 

23. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze 

zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, Dyrektor ma prawo polecić 

nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia Dyrektora. 

24. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie 

szkoły nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. Niemniej każdy nauczyciel i pracownik 

otrzyma sprzęt ochrony indywidualnej (np. maseczka lub przyłbica). 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić 

zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

26. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

27. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

Pracownicy obsługi 
1. Pracownicy obsługi pracujący na terenie szkoły ponoszą współodpowiedzialność za 

bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
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4. W przypadku uruchomienia stołówki szkolnej Intendent, pracownicy kuchni zobowiązani 

są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z 

osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki. 

5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą 

bezpiecznego dystansu. 

6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed 

rozpoczęciem pracy i po każdorazowym kontakcie z osobami z zewnątrz, używając płynu 

dezynfekującego. 

7. Pracownicy administracji i obsługi w sytuacji wymagającej dodatkowej ochrony osobistej 

w związku z zagrożeniem używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, 

maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

8. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania używanego sprzętu 

sportowego, zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez ucznia (chyba, że jest 

tyle zabawek/sprzętów, że każdy uczeń używa innej/innego). 

9. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem 

wyznaczonego sprzętu na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez uczniów 

sprzętu. 

10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej 

ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy 

ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu tak, aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

12. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez uczniów oraz podczas 

sprzątania stołów po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po 

każdym posiłku). 

13. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń  

w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C oraz ich wyparzania. 

14. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio przez obsługę.  

15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

16. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji 

pracowników z rodzicami (prawnymi opiekunami)–(zawarte są w odrębnym 

dokumencie). 
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Sposób prezentacji procedury 
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści na zebraniach rodziców oraz z wykorzystaniem środków 

zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

 

Procedura BHP 

w trakcie pandemii koronawirusaCOVID-19dla pracowników 

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

oraz zwalczaniem COVID-19 

 
1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie w 

trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły. 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 15 

w Tarnowie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

3. Odpowiedzialność 

1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

Dyrekcja szkoły. 

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez bezpośrednie przekazanie im jej 

treści oraz możliwością zapoznania się z nią w sekretariacie szkoły. 

3) Pracownicy przyjmują do wiadomości, że w związku z pandemią zwiększa się ryzyko 

zawodowe pracowników powodowane czynnikiem biologicznym – wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Dla obniżenia tego ryzyka zobowiązują się do 

stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, środków 

dezynfekcyjnych, odkażających wg ustalonych w szkole zasad. 

4) W przypadku zlecenia pracy zdalnej lub nauczania indywidualnego pracownicy 

zobowiązani są do organizacji pracy w wyznaczonym miejscu zgodnie z przepisami i 

zasadami bhp oraz obowiązującymi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi. 

5) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także 

za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 
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4. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki 

1) Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w 

normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy oraz tych, którzy realizują swoje 

obowiązki zdalnie. 

2) Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z harmonogramem, a w przypadku pracy 

zdalnej rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy. 

3) Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez Dyrektora dni i godziny, 

zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrekcję szkoły. 

4) Harmonogram pracy przekazywany jest pracownikom przez specjalistę ds. kadrowych 

p. Elżbietę Marszalik. 

5) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., 

nie są wpuszczani na teren placówki. 

6) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują bezpieczny odstęp od siebie. 

7) Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki. 

5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

1) W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie zachowują 

ostrożność i w miarę możliwości bezpieczny dystans od innych osób. 

2) Pomieszczenia szkoły, które są miejscem wykonywania pracy wyposażone są w środki 

do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%). 

3) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są 

do umycia rąk. Dezynfekcji rąk dokonywać należy również w przypadku kontaktu 

służbowego z osobami z zewnątrz. 

4) W przypadku korzystania z rękawiczek jednorazowych, po skończonej pracy zostają 

one wyrzucone do kosza na śmieci. 

5) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach 

szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej do opracowanych procedur 

– zał. 1. 

6) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach 

pracowniczych. 

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów 

1) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać 

zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji 

dezynfekcji sprzętów – zał. 2. 

2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będących 

wyposażeniem szkoły. 

3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 

dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w sekretariacie 

szkoły. 

4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 
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7. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby 

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. 

2) W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 

przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

3) Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona 

temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie 

powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. 

Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu. 

4) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia 

o tym pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym. 

5) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje 

go o dalszym postępowaniu. 

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. 

7) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi               

w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

9) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora lub 

koordynatorów ds. koronawirusa (p. Barbara Tyka, p. Karolina Plewa). Dyrektor 

kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia. 

8. Załączniki 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk 

2) Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów 

 

………………………………………… 

(podpis dyrektora) 
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Załącznik 1 

 

Instrukcja mycia rąk 
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Załącznik 2 
 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były 

używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, 

jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał 

danego dnia pracy. 

2. Pracownik obsługi przystępuje do dezynfekcji w gumowych 

rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub 

powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości 

alkoholu 60%. 

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników u p. Karoliny 

Plewy, która odpowiada za uzupełnianie zapasów. 

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na 

swoje miejsce. 

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na 

śmieci rękawiczki jednorazowe. 
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PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema 

 w Tarnowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 

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 poz. 493 ze 

zm.). 

5. Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dn. 25.08.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w 

Tarnowie w sprawie w sprawie warunków pracy szkoły od 1.09.2020 r. i wprowadzeniem 

procedur bezpieczeństwa w szkole. 

6. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

 Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom 

podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19; 

 Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania 

pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek; 

 Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy szkoły: pracownicy 

kuchni, pracownicy obsługi. 

Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury 

ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-1. 

 

Dezynfekcja pomieszczeń 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji po 

każdorazowym wejściu do budynku szkoły. 

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych 

powierzchni w szkole. 
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3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki, co najmniej dwa razy dzienniew 

czasie, gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby. 

5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie 

oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzeseł, telefoniczna, domofonu itp., co najmniej dwa 

razy dziennie: tj. po przyjściu uczniów do szkoły, oraz po ich odebraniu/po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów. 

6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w 

salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków po każdej turze wydawanych 

posiłków. 

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po 

każdym użyciu przez ucznia (chyba, że jest tyle zabawek/sprzętów, że każdy uczeń używa 

innej/innego). 

8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka. 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak, aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu 

1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić 

przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię preparatem dezynfekującym i przemyć 

ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii.Podczas mycia 

trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate 

powierzchnie. 

2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić 

do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą. Nie należy stosować tych 

preparatów do zabawek pluszowych. 

3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych 

preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W 

przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową 

odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy 

opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do 

dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta). 
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Czyszczenie sprzętów na boisku szkolnym 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem raz dziennie 

wyznaczonego sprzętu na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez uczniów 

sprzętu. 

2. W celu wyczyszczenia sprzętu z plastiku, metalu i drewna na boisku szkolnym należy 

oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną 

środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach 

preparatu i pozostawić do wyschnięcia. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO SZKOŁY I ODBIERANIA 

DZIECKA ZE SZKOŁYNA CZAS PANDEMII 

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 im. im. Gen. J. Bema 

w Tarnowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 

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 poz. 493 

ze zm.). 

5. Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dn. 25.08.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w 

Tarnowie w sprawie w sprawie warunków pracy szkoły od 1.09.2020 r. i wprowadzeniem 

procedur bezpieczeństwa w szkole 

6. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury 

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do 

szkoły i odbierania ze szkoły uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 

upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz 

pracownikom na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) 

oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do szkoły oraz jego odbioru od 

nauczyciela. 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni 

opiekunowie). 
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Zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) w procedurze  

przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania dziecka ze szkoły 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do 

szkoły i ze szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole 

procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w 

indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić 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, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W momencie wejścia na teren szkoły rodzice (prawni opiekunowie) oraz dzieci 

zobowiązane są do dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym znajdującym się przy 

wejściu do budynku szkoły. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej 

zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku 

szkoły. 

6. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, 

pozostawiając je pod opieką nauczyciela świetlicy oraz odbierają dziecko  

w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za 

właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. 

9. Na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica (prawnego opiekuna) uczeń będzie mógł 

samodzielnie przychodzić na zajęcia świetlicowe i wracać po ich zakończeniu do domu. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły bierze wówczas na 

siebie rodzic (prawny opiekun). 

10. W przypadkach wątpliwych przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych do świetlicy w ustalonej godzinie. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela  

z grupy w świetlicy szkoły o ustalonej godzinie. 

13. Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 
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14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych 

informacji o stanie zdrowia dziecka. 

15. Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy 

dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

16. Dziecko będzie mogło przynosić do szkoły artykuły piśmiennicze, które po zajęciach 

zabiera ze sobą do domu. 

17. Przy odbieraniu dziecka z szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko 

nie zabrało ze szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady 

higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

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

19. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać indywidualną ochronę nosa i ust 

przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

20. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo po wejściu do budynku szkoły obowiązkowo 

dezynfekują ręce płynem dezynfekującym. 

21. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury 

ciała. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w szkole. 

Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest odebrać dziecko ze szkoły i 

sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem. 

22. Po wejściu do szkoły, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko 

w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w szkole 

(zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum 2 metrów. 

23. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić dziecko bezpośrednio do 

świetlicy szkolnej/sali lekcyjnej, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko. 

24. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast 

opuszczają budynek szkoły. 

25. Podstawą objęcia opieką w świetlicy szkolnej jest zgłoszenie dziecka poprzez 

wypełnienie Karty świetlicy. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do 

przekazania nauczycielowi aktualnej Karty. 

26. Uczeń klasy IV – VIII samodzielnie wchodzi do budynku szkoły , udaje się do szatni 

(zachowując wskazania dotyczące bezpieczeństwa), po przebraniu się niezwłocznie 

udaje się do sali lekcyjnej . 

27. Po zakończonych zajęciach uczeń klasy IV – VIII niezwłocznie udaje się do szatni i 

opuszcza budynek oraz teren szkoły, a uczeń klas I – II jest odprowadzany przez 

nauczyciela do szatni lub świetlicy. 

 

Zasady odbioru dzieci ze szkoły 

 

1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela 

ze świetlicy szkolnej. 

2. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów). 
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3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni. 

4. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać indywidualną ochronę nosa i ust przed 

każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa 

podczas odbierania dziecka ze szkoły. 

5. Odbioru dziecka ze szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez osobę upoważnioną przez rodziców 

(prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni 

opiekunowie). 

6. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców 

(prawnych opiekunów). 

7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. 

Osoba ta zobowiązana jest posiadać indywidualną ochronę nosa i ust przed 

każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa 

podczas odbierania dziecka ze szkoły. 

8. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną 

telefonicznie. 

9. Dziecko ze szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne 

zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje Dyrektora o zaistniałej sytuacji 

oraz wzywa drugiego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka lub osobę upoważnioną do 

odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia 

sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, Dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać Policję. 

10. Na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica (prawnego opiekuna) uczeń będzie mógł 

samodzielnie przychodzić na zajęcia świetlicowe i wracać po ich zakończeniu do domu. 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły bierze wówczas na 

siebie rodzic (prawny opiekun). 

 

Zasady postępowania nauczycieli szkoły w procedurze 

przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania dziecka ze szkoły 

 

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka,  

a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną 

odpowiedzialność dyscyplinarną.  

2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do szkoły przyjmuje dziecko od rodziców 

(prawnych opiekunów). 

3. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci. 
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4. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły  

z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły 

samowolnie z budynku szkoły. 

5. Nauczyciel szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka nieprzekazanego pod opiekę nauczyciela, lecz pozostawionego przez rodziców 

(prawnych opiekunów) na terenie szkoły, przed wejściem do budynku, w szatni itp. 

6. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby 

przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub inne upoważnione osoby. 

7. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) zgodnie z harmonogramem. 

8. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu, gdy 

wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w 

przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców 

(prawnych opiekunów). 

10. W razie wątpliwości, co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek 

sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko ze szkoły z dokumentem 

tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców 

(prawnych opiekunów) i Dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia 

sprawy. 

11. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. 

Osoba ta zobowiązana jest posiadać indywidualną ochronę nosa i ust przed 

każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa 

podczas odbierania dziecka ze szkoły. 

12. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną 

telefonicznie. 

13. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców 

rodzeństwem, które osiągnęło co najmniej 10 lat. 

14. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców 

(prawnych opiekunów).  

15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni. 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur. 



24 

 

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW 

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema 

w Tarnowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  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. 

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 poz. 493 

ze zm.). 

5. Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dn. 25.08.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w 

Tarnowie w sprawie w sprawie warunków pracy szkoły od 1.09.2020 r. i wprowadzeniem 

procedur bezpieczeństwa w szkole. 

6. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

 Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni w 

szkolnej stołówce; 

 Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i 

personelu obsługi szkoły podczas wydawania posiłków; 

 Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy 

obsługi szkoły. 

 

Pracownicy kuchni 

1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel 

kuchni nie kontaktuje się z uczniami ani personelem mającym kontakt  

z uczniami. 

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce 

płynem do dezynfekcji. 

3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne – wskazane 

fartuchy z długim rękawem. 
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4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania 

posiłków: 

a) w miarę możliwości używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych (ewentualnie przyłbic), 

b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, 

c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem odległości między 

stanowiskami, 

d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w 

wieku szkolnym, 

e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP 

i sanepidu. 

5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki 

nie uległy zanieczyszczeniu. 

6. Wydawane posiłki są poporcjowane. 

7. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami w okienku wydawczym, w którym jest 

odpowiednia przegroda uniemożliwiająca kontakt na wysokości twarzy. 

8. Każdy posiłek (danie) pobiera indywidualnie uczeń z okienka podawczego. 

9. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają 

posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z 

dodatkiem detergentu. 

10. Powierzchnie blatów, poręczy oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są 

czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla uczniów. 

11. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach: 11.00 –14.00 z podziałem na 

posiłki w trakcie przerw i w pozostałym czasie. Harmonogram wydawania posiłków 

ustala koordynator pracy świetlicy. 

12. Po opuszczeniu stołówki przez uczniów po spożyciu posiłku w trakcie przerwy, 

pracownik kuchni wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę. 

13. W czasie spożywania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie i dyżurujący 

nauczyciele. 

 

Sposób prezentacji procedury 

5. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

6. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści na zebraniach rodziców i z wykorzystaniem środków 

zdalnej komunikacji. 

7. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

 
Zasady wchodzą w życie z dniem: 26.08.2020 r. 
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MONITOROWANIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI 
 

lp data wyszczególnienie Kto? uwagi 
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI 
 

Nauczyciele szkoły (na podst. listy obecności na RP w dniu 26.08.2020) 
 
 
Pracownicy szkoły 
 

Lp Nazwisko imię podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    
5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    
12.    

13.    

14.    

15.    
16.    

17.    

18.    

   
 
 


