
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  6/2022 

z dnia 13.04.2022 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 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.), 

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

i placówek, 

4. Ustawa Prawo Oświatowe. 

 

§ 1. Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla Zespołu w okresie 

zagrożenia epidemicznego: 

a) szczepienia – rekomendowane dla pracowników szkół i uczniów, 

b) higiena – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, 

c) wietrzenie – częste wietrzenie pomieszczeń i zachowanie stałego dopływu świeżego 

powietrza. 

 

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH I 

WYCHOWAWCZYCH.  

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

uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych. 

 



§ 3. W Zespole w miarę możliwości organizuje się tak pracę uczniów, nauczycieli                 

i pracowników niepedagogicznych aby uniemożliwić nadmierne grupowanie się osób. 

 

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

wierzchniego. 

2. W szatni uczniowie przebywają rotacyjnie. 

3. Zaleca się, aby uczniowie w szatni zachowywali dystans oraz zakrywali usta i nos 

maseczką. 

 

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

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

uczniów.  

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

jednak nie może to utrudniać komunikacji z nauczycielem i zaburzać procesu dydaktycznego. 

4. W czasie zajęć dydaktycznych nauczyciel może mieć zakryte usta i nos maseczką. 

 

§ 6. 1. Zaleca się stosowanie maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeni 

wspólnej Zespołu przez uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

2. Szczególnie zaleca się zakrywanie nosa i ust maseczką w przypadku wystąpienia 

objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 

 

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

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

3. Zaleca się  aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

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

dystans społeczny. 

 

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

2. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. 

3. Sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być regularnie myte lub dezynfekowane. 

 

§ 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. 

 

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

W toaletach nie powinno być więcej uczniów niż kabin. 

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

 

§ 13. 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. 

 

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

po wcześniejszym zdezynfekowaniu.  

 

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

kontakty między sobą do minimum.  

2. Jeżeli nie jest to możliwe rekomenduje się zachowanie dystansu oraz zakrycie ust                 

i nosa maseczką. 

 

§ 16. Należy dopilnować aby wszyscy uczniowie myli lub dezynfekowali 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. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady  

dystansu społecznego i przestrzegania procedur higieniczno - sanitarnych.  

3. 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. 

 

 

III ORGANIZACJA ZEBRAŃ I  KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI 

 § 19.  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. 



 § 20.  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 zaleca się aby rodzice i nauczyciel zakrywali nos i usta maseczką                     

oraz dezynfekowanie rąk. 

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.  

 

§ 21.  Po zakończonych konsultacjach nauczyciel ma obowiązek powiadomić personel 

obsługowy o zakończonym spotkaniu w celu zdezynfekowania pomieszczenia. 

 

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

 

 

IV WYTYCZNE SANITARNO – HIGIENICZNE.  

 

§ 23. Na terenie całego Zespołu obowiązują następujące zasady higieny: 

a. częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować                    

lub umyć ręce wodą z mydłem), 

b. zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, 

c. unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust, 

d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem i piciem. 

 

§ 24. 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, bez wcześniejszego uzgodnienia nie może przebywać w szatni ani w części 

dydaktycznej Zespołu. 

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

zdezynfekować ręce, oraz zaleca się aby miał  zakryty nos i usta maseczką. 

 

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

 

§ 26. 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. 

 

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

i personel należy regularnie dezynfekować.   

 



§ 28. 1. Należy wietrzyć sale lekcyjne 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.  

 

§ 29. 1. Sale lekcyjne muszą być po skończonych zajęciach czyszczone                                   

i dezynfekowane. 

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

dotykowe muszą być regularnie dezynfekowane po przerwach międzylekcyjnych . 

 

§ 30. 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. 
 

§ 31. 1. Personelowi pedagogicznemu i niepedagogicznemu zaleca się noszenia 

maseczek w przestrzeni wspólnej a w szczególności przy pierwszych objawach infekcji 

górnych dróg oddechowych. 

2. Personel niepedagogiczny powinien ograniczyć do minimum kontakt                             

z uczniami a w przypadku gdy jest to niezbędne zachować reżim sanitarny.   

3. W celu uniknięcia grupowania się osób w sekretariacie szkoły i stykania się osób                    

z zewnątrz z uczniami, obsługa interesantów zewnętrznych odbywać się będzie przy 

wyznaczonym stanowisku w holu na parterze.   

4. Rekomenduje się kontakt telefoniczny lub mailowy lub umówienie się na spotkanie 

przez telefon. 

 

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

od klasy w wyznaczonym do tego pomieszczeniu oraz niezwłocznie powiadomić rodziców 

celem zabrania dziecka ze szkoły. 

 2. Wychowawca  klasy, nauczyciel przedmiotu lub wicedyrektor  ma obowiązek 

zadzwonić do rodzica w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia. 

 

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

 

§ 34. Personel pedagogiczny i niepedagogiczny został zapoznany z obowiązującymi 

zasadami higieniczno – sanitarnymi oraz zasadami bhp obowiązującymi w czasie stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

 

 

V ORGANIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ. 

 

§ 35. 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.   

 

§ 36. 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 

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

następujących zasad: 

1) zajęcie odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego i zasad sanitarnych, 

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 zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczką,  

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

i nauczyciela), 

5) po każdych zajęciach należy wywietrzyć gabinet i zdezynfekować wszystkie 

powierzchnie  z którymi stykał się uczeń, 

6) w miarę możliwości co najmniej jedno okno w gabinecie lub sali musi być otwarte. 

 

 

VI ZALECENIA DLA RODZICÓW. 

§ 38.  Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko ZDROWE. 

 

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

kontaktu w razie wystąpienia objawów chorobowych u ucznia. 

 

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

lub innych przedmiotów nie związanych z procesem nauczania (nie dotyczy uczniów                           

z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi). 

 

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

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu, innych uczniów                         

i ich rodziców.  

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

 



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

(dotyczy również ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynku)  ma obowiązek 

dezynfekować ręce. 

2. Zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczką przez rodziców na terenie Zespołu    

a w szczególnie w przypadku gdy osoba dorosła ma objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych. 

 

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

podporządkować zaleceniom  Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zarządzeniom i procedurom 

wydanym przez  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

 

 


