
PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 88 W KRAKOWIE 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. poz. 679) 

2.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

3. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS  dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z dn. 25.08.2022 

 

CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich uczniów, ich rodziców oraz 

pracowników.  

I. Informacje ogólne 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie zwany dalej dyrektorem. 

2. Ilekroć w procedurze jest zapisane rodzic, rozumie się przez to rodzica lub opiekuna 

prawnego ucznia.  

3. Ogranicza się do koniecznego minimum wejścia osób trzecich na teren szkoły. Wejścia te 

są monitorowane (załącznik nr 1).                                                                                       

4. W szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

Zobowiązane są one do przestrzegania niniejszej procedury oraz zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym. 

5.Wszyscy wchodzący na teren budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

II. Organizacja zajęć  

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

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rodzice wchodząc na teren szkoły, zachowują 

zasadę 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. 

3. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły mają obowiązek umyć ręce wodą 

z mydłem.  

4. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji ze szkołą, szkoły z rodzicami, rodzic 

ma obowiązek podać (i w razie zmiany aktualizować) nr telefonu do szybkiego kontaktu,  

odbierać telefon ze szkoły. Jeśli rodzic nie mógł odebrać telefonu, ma obowiązek pilnie 

oddzwonić lub wskazać nr telefonu, z którym szkoła ma możliwość szybkiego kontaktu.  

5. W szkole znajdują się termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury. 



6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w pomieszczeniu do tego celu wyznaczonym i 

niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.   

7. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),  

− ochrona podczas kichania i kaszlu,  

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem.  

8. Osoby sprzątające regularnie czyszczą (z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących) infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały 

wykorzystywane podczas zajęć.  

10. Wietrzenie sal, części wspólnych ma miejsce co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 

podczas przerwy. 

 11. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb 

uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W kl. 4-8 uczniowie spędzają przerwy w 

salach, na korytarz wychodzą według ustalonego harmonogramu. Nauczyciele pełnią 

dyżury w czasie przerw i przed lekcjami zgodnie z harmonogramem. 

12. Uczniowie korzystają  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły miarę możliwości. 

13. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) przyborów szkolnych.  

14. Dyrektor szkoły ustala z higienistką szkolną i stomatologiem zasady korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotne i stomatologicznegoj oraz godziny pracy.  

15. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia Procedury bezpieczeństwa 

zdrowotnego na terenie szkoły.  

16. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 

rodzicami.  

III.  Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń 

1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowują 

higienę rąk, dezynfekują a jeżeli jest to możliwe, myją ręce.  

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w 

pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne 

czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.  

3. Dyrektor szkoły monitoruje (załącznik nr 2) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników.  



4. Nauczyciele monitorują wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.  

5. Przy stosowaniu środków do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich 

czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

8. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.  

9. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej 

infrastruktury szkoły. 

IV. Gastronomia  

1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone 

na spożycie ciepłych posiłków) w szkole zapewnia się warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem 

dyżurów. 

V. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby 

zakaźnej u pracowników 

1. Uczniowie: 

1) w szkole jest wyznaczone pomieszczenie  (sala P2) do izolacji ucznia, u którego 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie jest zaopatrzone w środki ochrony i płyn 

do dezynfekcji rąk oraz termometr bezdotykowy; 

2) w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka 

powyżej 37,2°C, duszności, katar, wysypka) uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy;      

3) pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicem ucznia i wzywa do niezwłocznego 

odbioru dziecka ze szkoły, informując o powodach. 

4) wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych 

uczniów;    

 2. Pracownicy: 

1) w szkole wyznaczone zostało pomieszczenie (sala P2) do izolacji pracownika, u którego 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie jest zaopatrzone w środki ochrony i płyn 

do dezynfekcji rąk oraz termometr bezdotykowy; 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę, informuje dyrektora lub osobę 

wyznaczoną o złym samopoczuciu - zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, 

aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Jeżeli jest taka konieczność, dyrektor 

wzywa pomoc medyczną; 



3) w miejscach, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

infekcję lub chorobę zakaźną, należy dodatkowo sprzątnąć zgodnie z Procedurą 

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązującą w szkole, a także 

umyć/zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1  

 

 

REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ OSÓB Z ZEWNĄTRZ 

Imię i nazwisko Cel wizyty Data i 
godzina 
wejścia 

Godzina 
wyjścia 

Podpis 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

MONITOROWANIE STANU  CZYSTOŚCI  W WYZNACZONYCH  

POMIESZCZENIACH 

 

Data:……………………………………………….. 

Godzina Rodzaj wykonanej czynności 
(wpisać odpowiednio: 
dezynfekcja/mycie) 

Pomieszczenie wraz z 
opisanym odpowiednio 
wyposażeniem 

Podpis pracownika 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

    

 


