
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  7/2021 

z dnia 01.03.2021 r. 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Procedury higieniczno – sanitarne  

dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno                                   

- Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w czasie ogłoszenia 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stwierdzenia 

wystąpienia zakażenia chorobą zakaźną na terenie Zespołu. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U.                   

z 2020 r, poz. 493 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku (Dz.U.                 

z 2020 r, poz. 1389) w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku               

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                         

i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.), 

5. Aktualne wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                                   

i placówek, 

6. Ustawa Prawo Oświatowe. 

 

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH I 

WYCHOWAWCZYCH.  

 § 1.  1.  W zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych mogą 

uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych. 

2.W przypadku, gdy pracownik Zespołu zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególnie gorączkę, kaszel złe 

samopoczucie, ból mięśni, brak smaku i zapachu lub uczeń sam je  zgłosi, należy 

niezwłocznie dokonać pomiaru temperatury. 



3. Jeżeli rodzic nie wyraził zgody na pomiar temperatury, pracownik natychmiast 

powiadamia rodzica o niepokojących objawach u ucznia, odizolowuje go od reszty klasy                    

i czeka na przyjazd rodzica lub zawiadamia pogotowie. 

 4. W przypadku, gdy pomiar temperatury wykaże podwyższoną wartość tj. powyżej 

37,6 ºC, dziecko nie będzie mogło brać udziału w zajęciach. 

5. Nauczyciel zawiadamia o tym fakcie rodzica. 

6. Rodzic ma obowiązek zgłosić się po ucznia osobiście lub upoważnić do odbioru 

dziecka pełnoletnią osobę. 

7. Osoba odbierająca dziecko musi mieć dowód osobisty celem potwierdzenia 

tożsamości. 

8. Uczeń czeka na opiekuna w oddzielnym pomieszczeniu, pod opieką wyznaczonego 

przez wicedyrektora nauczyciela. 

 

§ 2. W Zespole w miarę możliwości poszczególne klasy zaczynają i kończą zajęcia, 

oraz korzystają z przerw i wyjść na boiska w taki sposób aby ograniczyć kontakt dzieci                    

ze sobą.  

 

§ 3. 1. Uczniowie korzystają z szatni tylko w celu pozostawienia ubrania 

wierzchniego. 

2. W szatni uczniowie przebywają rotacyjnie. 

3. Uczniowie w szatni muszą zachować dystans co najmniej 2 metrów od siebie oraz 

zakrywać usta i nos. 

4. Jeżeli szafki uczniowskie są obok siebie, uczniowie nie mogą mieć dostępu do nich 

równocześnie. 

5. Drzwiczki szafek muszą być dezynfekowane dwa razy dziennie 

 

§ 4. Zajęcia prowadzone są w ramach zespołu klasowego lub jeżeli to nie jest 

możliwe z uczniami na tym samym poziomie nauki. Łączenie klas jest możliwe tylko w 

przypadku planowych zajęć między oddziałowych, ustalonych w planie nauczania danych 

klas. 

 

§ 5. 1. Klasa przebywa w wyznaczonej na planie lekcyjnej sali. 

2. Bez zgody wicedyrektora i tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji sala lekcyjna 

może być zmieniona. 

3. W sali zaleca się aby odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosiła min. 

1,5 m lub  1 uczeń w 1 ławce. 

4. W trakcie zajęć dydaktycznych nie ma obowiązku  zakrywania nosa i ust przez 

uczniów.  

5. Uczeń może mieć zakryty nos i usta maseczką w czasie zajęć dydaktycznych, 

jednak nie może to utrudniać komunikacji z nauczycielem i zaburzać proces dydaktyczny. 

 

§ 6. 1. W czasie zajęć dydaktycznych nauczyciel może mieć zakryte usta i nos 

maseczką. 



2. Zakrywanie ust i nosa maseczką jest obowiązkowe w przestrzeni wspólnej i podczas 

większych zgromadzeń. 

 

§ 7. 1. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. 

2. Na ławce mogą znajdować się tylko przybory szkolne niezbędne do danej lekcji. 

3. Należy dopilnować aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

 

§ 8. 1. W trakcie przerw oraz przemieszczania się uczniów po szkole należy 

zachować dystans społeczny. 

2. Dopuszcza się też noszenie maseczek przez uczniów w czasie przerw. 

3. Maseczki są obowiązkowe w czasie apeli lub innych uroczystości, w których 

zachowanie dystansu społecznego może być utrudnione. 

 

§ 9. 1. W hali sportowej mogą przebywać trzy grupy uczniów.  

2. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. 

3. Co najmniej dwa razy dziennie a najlepiej po każdych zajęciach, używany sprzęt 

sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

 

§ 10. 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu                      

na świeżym powietrzu na terenie Zespołu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

2. Na boisku może przebywać kilka  grupy przy zachowaniu  między nimi dystansu. 

3. Należy ograniczyć wszystkie aktywności rekreacyjne i sportowe sprzyjające 

bardzo bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 

§ 11. Zostaje wydzielone pomieszczenie do izolacji dziecka lub pracownika                    

w przypadku stwierdzenia objawów choroby zakaźnej. W pomieszczeniu znajdują się 

podstawowe środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.   

 

§ 12. 1. Przerwy uczniowie spędzają poza salami lekcyjnymi, możliwie jak najczęściej 

na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego. 

2. Nauczyciele klas I - III organizują przerwy dla swojej klasy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min zajęć.  

3. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

4. W trakcie przerw uczniowie mogą zakrywać nos i usta maską. 

5. Zaleca się aby nauczyciel dyżurujący zakrywał nos i usta maseczką. 

6. Należy zwrócić szczególną uwagę na grupowanie się uczniów w toaletach.                      

W toaletach nie powinno być więcej uczniów niż kabin. 

7. W miarę możliwości należy umożliwić uczniom korzystanie z toalet w czasie lekcji. 

 

§ 13.. 1. Wszyscy nauczyciele przebywający na danym piętrze są zobowiązani do 

zwrócenia uwagi na zachowanie przez uczniów dystansu i bezpieczny sposób 

przemieszczania się między salami i piętrami. 



2. Nauczyciel po skończonej lekcji ma obowiązek otworzyć wszystkie okna i drzwi, 

aby wywietrzyć salę. 

 

§ 14. 1. Korzystanie z urządzeń do rehabilitacji jest możliwe tylko i wyłącznie                 

po wcześniejszym zdezynfekowaniu.  

2. Zabrania się korzystania z  basenów z piłkami, mat sensorycznych, dywanów               

oraz pomocy dydaktycznych które są trudne w częstej dezynfekcji.  

 

§ 15. 1. Personel (zarówno pedagogiczny jak i niepedagogiczny ) powinien ograniczyć 

kontakty między sobą do minimum.  

2. Jeżeli nie jest to możliwe należy zachować dystans co najmniej 1,5 m oraz zakrycie 

ust i nosa maseczką. 

 

§ 16. Należy dopilnować aby wszyscy uczniowie myli ręce zaraz po przyjściu                          

do szkoły, przed jedzeniem, po przyjściu z boiska oraz po skorzystaniu z toalety. 

 

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH. 

§ 17. 1. Zespół  organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian tj. 6.30 – 17.00. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady  

dystansu społecznego i przestrzegania procedur higieniczno - sanitarnych.  

4. W razie potrzeby, do celów świetlicowych mogą zostać wykorzystane inne sale 

dydaktyczne. 

 

§ 18. 1. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele świetlicy lub inni wyznaczeni 

przez Dyrektora Zespołu. 

2. Nauczyciel w trakcie zajęć może zakrywać nos i usta maseczką. 

 

§ 19.   1. Ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi tzn. nie wykazujący 

objawów zakażenia chorobą zakaźną. 

2. Uczniowie na terenie świetlicy nie muszą zakrywać nosa i ust maseczką.  

 

 

III ORGANIZACJA ZEBRAŃ I  KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI 

 § 20.  1. W Zespole zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami mogą być 

prowadzone w sposób tradycyjny lub zdalnie. 

 2. W zebraniach i  konsultacjach w formie tradycyjnej  mogą brać udział tylko rodzice 

zdrowi. 



3.  Nie mogą brać udziału w zebraniach i konsultacjach w sposób tradycyjny  rodzice, 

którzy przebywają w okresie kwarantannie lub ktoś z ich najbliżej rodziny objęty jest 

kwarantanną lub jest chory na chorobę zakaźną. 

  

§ 21.  1. W celu uniknięcia gromadzenia się rodziców, Dyrektor Zespołu opracowuje 

grafik zebrań i  konsultacji, który podaje do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców.  

2. W trakcie zebrań rodzice i nauczyciel zobowiązani są zakrywać nos i usta maseczką                     

oraz dezynfekować ręce. 

3. W rozmowach indywidualnych mogą uczestniczyć rodzice po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu i godziny. 

4. Nauczyciel przeprowadza rozmowy w wyznaczonym do tego miejscu i towarzyszy 

rodzicowi od wejścia do szkoły aż do jego opuszczenia.  

 

§ 22.  Po zakończonych konsultacjach nauczyciel ma obowiązek powiadomić personel 

obsługowy o zakończonym spotkaniu w celu zdezynfekowania pomieszczenia. 

§ 23.  Rodzic nie może samodzielnie poruszać się po budynku szkoły. 

 

 

IV WYTYCZNE SANITARNO – HIGIENICZNE.  

 

§ 25. Przed wejściem na teren szkoły  uczniowie muszą bezwzględnie  

zdezynfekować ręce lub  posiadać rękawice ochronnych.  

 

§ 26. 1. Rodzice  mogą odprowadzić dziecko tylko do części wspólnej tj. do korytarza 

w wejściu do szkoły. 

2. Obowiązuje zasada 1 rodzic – 1 dziecko. 

3. Rodzic nie może przebywać w szatni ani w części dydaktycznej Zespołu. 

 

§ 27. 1. W szczególnych przypadkach, za wiedzą nauczyciela lub wicedyrektora, 

rodzic może wejść do szatni lub części dydaktycznej. 

2. Rodzic, który przebywa w szatni lub części dydaktycznej Zespołu musi 

zdezynfekować ręce, oraz mieć zakryty nos i usta maseczką. 

 

§ 28. Po każdej przerwie korytarz szkolny jest wietrzony i dezynfekowany. 

 

§ 29. 1. Sprzęt wykorzystywany na boisku szkolnym podczas zajęć, powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

2. Jeżeli do zajęć wykorzystywany jest sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp. ) 

należy go dezynfekować po każdym użyciu przez ucznia. 

 

§ 30. W salach nie mogą znajdować się dywany, sprzęt, pomoce dydaktyczne,  których 

nie można zdezynfekować.   

 



§ 31. Wszystkie sprzęty i meble  na terenie szkoły z jakimi stykają się uczniowie                   

i personel są codziennie dezynfekowane a jeżeli nie jest to możliwe zostają wyłączone                        

z użytkowania 

§ 32. 1. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na 45 minut, a w okresie gdy dzieci nie 

ma w sali, wszystkie okna powinny być otwarte. 

2. Przynajmniej połowa okien na korytarzach musi być cały czas otwarta.  

 

§ 33. 1. Wprowadza się codzienny monitoring przeprowadzanych prac porządkowych                

i dezynfekcyjnych przeprowadzanych na terenie szkoły. 

2. Sale lekcyjne muszą być po skończonych zajęciach czyszczone i dezynfekowane. 

3. Ławki szkolne, klamki, poręcze, blaty, włączniki,  klawiatury  i inne części 

dotykowe muszą być dezynfekowane w czasie każdej przerwy. 

 

§ 34. 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy dokładnie przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

2. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
 

§ 35. 1. Personelowi pedagogicznemu zaleca się noszenia maseczek i rękawiczek 

chyba, że jest to niemożliwe ze względów o których mowa w § 1 pkt. 5 Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 878 ze zmianami). 

2. Personel niepedagogiczny nie powinien stykać się z uczniami. A w przypadku gdy 

jest to niezbędne zachować reżim sanitarny i nosić środki ochrony osobistej tj. maseczki                      

i rękawiczki (chyba że osoba podlega wyłączeniu z takiego obowiązku na mocy 

rozporządzenia MZ o którym mowa w § 13 ust 1).  

3. W celu uniknięcia grupowania się osób, ustala się grafik przyjmowania 

interesantów w sekretariacie Zespołu. 

4. Zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy lub umówienie się na spotkanie przez 

telefon. 

 

§ 36. 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować 

od klasy w wyznaczonym do tego pomieszczeniu oraz niezwłocznie powiadomić rodziców 

celem zabrania dziecka z placówki. 

 2. Wychowawca  klasy  ma obowiązek zadzwonić do rodzica w celu uzyskania 

informacji  o ewentualnej przyczynie choroby i zobowiązać rodzica do natychmiastowego 

powiadomienia Zespołu o ewentualnym zarażeniu wirusem. 

 

§ 37. Wszystkie toalety należy systematycznie, kilka razy dziennie dezynfekować. 

 

§ 38. Personel pedagogiczny i niepedagogiczny został zapoznany z obowiązującymi 

zasadami higieniczno – sanitarnymi oraz zasadami bhp obowiązującymi w czasie stanu 

epidemii lub epidemicznego. 

 



V ORGANIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ. 

 

§ 39. 1.Posiłki są przygotowywane na miejscu tj. w szkolnej kuchni,  zgodnie                   

z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.   

2. Zmywanie naczyń odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych przy 

temperaturze co najmniej 60 ºC. 

3. W kuchni zachowany jest reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego.   

 

§ 40. 1. Posiłki przygotowywane przez Zespół mogą być spożywane tylko w szkolnej 

stołówce  

 2. Posiłki będą wydawane zmianowo aby po każdej grupie można było dokonać 

czyszczenia i dezynfekcji stołów i krzeseł.   

3. W stołówce stosowane są zasady wydawania posiłków zgodne z aktualnymi 

zaleceniami GIS. 

 

 

VI ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 

§ 41. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz specjaliści, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

§ 42. W trakcie zajęć specjalistycznych uczeń i nauczyciel musi przestrzegać 

następujących zasad: 

1) zajęcie odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego i reżimu sanitarnego, 

2) godziny zajęć zostają ustalone w ten sposób aby uczniowie nie stykali się ze sobą                   

i zapobiec grupowania się dzieci, 

3) jeżeli charakter zajęć na to pozwala należy bezwzględnie nosić maski   i rękawiczki,  

3a) w przypadku zajęć logopedycznych dopuszcza się używanie przyłbic przez ucznia                

i nauczyciela,  

4) należy przed i po zajęciach myć i dezynfekować ręce (dotyczy to ucznia                           

i nauczyciela), 

5) podczas zajęć nie wolno nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia,  żadnych 

pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk, 

6) po każdych zajęciach należy wywietrzyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie                      

z którymi stykał się uczeń, 

7) w miarę możliwości co najmniej jedno okno w gabinecie lub sali musi być otwarte, 

8) należy ograniczyć, do sytuacji alarmowych, korzystanie z telefonów podczas zajęć. 

 

 

 

 



 

 

VI ZALECENIA DLA RODZICÓW. 

§ 43.  1. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko ZDROWE. 

2. Do szkoły NIE MOGĄ uczęszczać uczniowie z rodzin objętych kwarantanną lub 

jeżeli uczeń miał kontakt z osobą chorą na COVID – 19 w czasie transmisji wirusa. 

 

§ 44. Rodzic przekazują wychowawcy swoją zgodę lub jej brak na pomiar temperatury 

dziecku w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. 

  

§ 45.  Rodzic ma obowiązek podać AKTUALNE numery telefonu w celu szybkiego 

kontaktu w razie wystąpienia objawów chorobowych u ucznia. 

 

§ 46. Rodzic ma obowiązek NIEZWŁOCZNIE powiadomić Zespół o wystąpieniu 

zakażenia wirusem w najbliższej rodzinie ucznia lub jeżeli uczeń miał kontakt z taką osobą. 

§ 47. 1. Zabrania się przynoszenia przez uczniów na teren szkoły, własnych zabawek 

lub innych przedmiotów nie związanych z procesem nauczania. 

2. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych  niezbędne jest  przyniesione z domu sprzętu 

medycznego lub rehabilitacyjnego  personel Zespołu musi go przed wniesieniem do sali 

zdezynfekować.  

 

§ 48. 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu, innych uczniów                         

i ich rodziców. Dystans ma wynosić co najmniej 1,5 m. 

2. Na terenie Zespołu obowiązuje zasada 1 uczeń – 1 rodzic. 

 

§ 49. 1. Rodzic, osoba przyprowadzająca lub odbierająca ucznia na terenie Zespołu 

(dotyczy również ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynku)  ma obowiązek 

dezynfekować ręce. 

2. Zabrania się zdejmowania maseczek przez rodziców na CAŁYM terenie 

Zespołu.  

3. Rodzic powinien zaopatrzyć ucznia w plastikowy woreczek do przechowywania 

zdjętej maseczki.  

§ 50. 1. Rodzic musi zaopatrzyć dziecko w wodę lub inny napój, gdyż  na terenie 

Zespołu nie ma możliwości skorzystania z wody ze „źródełek”. 

2. Rodzic musi poinformować ucznia aby nie dzielił się swoją wodą z innym 

dzieckiem oraz żeby nie pił wody z nie swojej  butelki 

 

§ 56.  Rodzice i opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i bezwzględnie 

podporządkować zaleceniom  Głównego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Dworze 



Mazowieckim oraz zarządzeniom i procedurom wydanym przez  Dyrektora Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

2. Brak respektowania zasad wydanych przez ww. organy i Dyrektora powoduje 

złamanie: 

- art. 165 kodeksu karnego : Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób 

albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się 

choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Jeśli skutkiem takiego naruszenia prawa będzie śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu, kodeks przewiduje karę więzienia od dwóch do 12 lat. 

- art. 161 kodeksu karnego:  

Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub 

realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

- art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu karnego: 

 Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci (...) innego ciężkiego  kalectwa,  ciężkiej  

choroby  nieuleczalnej  lub  długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej albo znacznej  trwałej  niezdolności  do  pracy  w zawodzie  lub  trwałego,  

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 

pozbawienia wolności. 

 

 


