
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 19 WE WROCŁAWIU  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 
Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministra Edukacji  

i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

 

Organizacja zajęć w szkole  

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej. 

3. Pracownicy administracji i obsługi szkoły ograniczają, w miarę możliwości,  kontakty  

z uczniami i nauczycielami. 

4. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu  

do dezynfekcji rąk. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce lub udaje się do łazienki 

w celu bezzwłocznego umycia rąk mydłem oraz ciepłą wodą. 

5. Nauczyciele dbają o częste i regularne mycie rąk przez uczniów. Na początku roku 

szkolnego wychowawcy przypominają podstawowe zasady higieny osobistej.  

W łazienkach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach  

z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. 

Oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. 

Wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych, którzy przez pierwsze dwa tygodnie 

września mogą wejść pod opieką jednego z rodziców. Opiekunowie powinni przestrzegać 

obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, m.in. stosować środki 

ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 

jednorazowych, zachować dystans społeczny 1,5m. 

7. Opiekun odbierający dziecko ze świetlicy przywołuje je przez domofon. W przypadku, 

gdy dziecko przebywa na stołówce lub na boisku szkolnym podaje nazwisko dziecka  

na portierni i jest ono telefonicznie przywoływane. Opiekun zachowuje zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

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

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.  

8. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  

w wyznaczonych obszarach. Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych 

(maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m). Zaleca się dezynfekcję rąk 

lub użycie rękawiczek jednorazowych o ile nie ma uzasadnionych przeciwskazań 

zdrowotnych. 



9. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły dbają o zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, zwłaszcza w czasie przerw lekcyjnych. 

Uczniowie przebywają na przerwach przy swoich salach oraz korzystają z węzłów 

sanitarnych znajdujących się najbliżej sali lekcyjnej, w której mają zajęcia.  

10. Nauczyciele dbają, by podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego  

i sportowych zachować dystans, a gdy to jest niemożliwe, należy zrezygnować z ćwiczeń  

i gier kontaktowych. 

11. Uczniowie w miarę warunków pogodowych spędzają przerwy oraz zajęcia ruchowe  

na świeżym powietrzu. Nauczyciele podczas pobytu uczniów na dworze, w miarę 

możliwości, dbają o to, by poszczególne grupy uczniów nie mieszały się ze sobą. 

12. Nauczyciele podczas lekcji dbają o zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela,  

a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, w miarę możliwości, ograniczają przemieszczanie 

się pomiędzy ławkami uczniów. 

13. Podczas przebywania uczniów i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych oraz 

tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu rekomenduje się noszenie maseczki. 

14. Wszyscy pracownicy szkoły dbają o przestrzeganie przez uczniów ogólnych zasad higieny: 

częste mycie rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie  

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

15. Rodzice/opiekunowie prawni powinni przypominać dzieciom o podstawowych zasadach 

higieny: unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, prawidłowej technice, okolicznościach  

i częstotliwości mycia rąk, oraz  częstym ich myciu wodą  z mydłem, niepodawaniu ręki  

na powitanie, zasłaniu twarzy podczas kichania czy kasłania oraz zaopatrzyć dzieci  

w maseczki ochronne. 

16. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, we własnej szafce lub 

segregatorze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Uczniowie nie przynoszą do szkoły własnych zabawek i zbędnych przedmiotów. 

17. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody 

z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest 

myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć,  

a używany sprzęt sportowy w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

18. Do obowiązków personelu obsługi należy m.in.:  

- bieżące czyszczenie urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem 

detergentu lub dezynfekcję, 

- przy przeprowadzaniu dezynfekcji ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz użytkowanych w salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 

- napełnianie i bieżące uzupełnianie podajników i dozowników z mydłem, a także ich 

czyszczenie, 



- wypełnianie kart monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników, 

- bieżące monitorowanie wietrzenia sal i korytarzy, 

- bieżące monitorowanie stanu instrukcji mycia rąk oraz instrukcji dezynfekcji. 

19. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. 

20. Wszyscy pracownicy szkoły dbają o wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze),  

co najmniej raz na godzinę, przed zajęciami, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  

w czasie, gdy okna są otwarte. 

21. Uczeń korzystając z szatni zachowuje ogólnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa, 

zwłaszcza dystans społeczny. 

22. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. 

Uczniowie korzystający z zajęć informowani są przez osoby prowadzące o godzinie ich 

rozpoczęcia. Uczniowie na zajęcia przychodzą punktualnie. Jeżeli zachodzi konieczność 

poczekania na zajęcia, uczeń oczekuje w wyznaczonej grupie świetlicowej, bez zbędnego 

przemieszczania się po szkole. Zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości prowadzone  

są w stałych grupach. Po zajęciach sale są czyszczone oraz wietrzone. 

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Nauczyciele świetlicy ustalają zasady zachowania bezpieczeństwa  

w czasie epidemii w regulaminie świetlicy oraz informują o nich uczniów w czasie zajęć  

i rodziców poprzez stronę internetową szkoły. 

24. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny dokument dostępny w bibliotece 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Gastronomia 

 

1. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

2. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być 

zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Pracownicy kuchni powinni 

szczególną uwagę zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

3. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą  

z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 



4. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w stołówce szkolnej w miarę możliwości  

w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi  

co najmniej 1,5 m. 

5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego 

spożycia posiłku 

6. Po każdej grupie personel kuchenny czyści blaty stołów i poręcze krzeseł. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzane.  

8. W stołówce dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki) wydawane są bezpośrednio przez 

obsługę. Dania podawane są przez obsługę stołówki.  

9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

10. W szkole nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

 

Iwona Stankowicz 

Wrocław, 13.09.2021 r.                                            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

                                                                                                                      nr 19 we Wrocławiu 

 

 

 


