
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 12 

 im. Powstańców Śląskich w Warszawie od 04 kwietnia 2022r. 

 

I. Cel 

 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

1. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję 

dróg oddechowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból 

głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak 

apetytu. 

4. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem. 

5. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły zostaje ograniczone, a jeśli ich obecność jest 

niezbędna zobowiązuje się je do przestrzegania obowiązujących  regulaminów szkoły, 

w szczególności zasad związanych z  bezpieczeństwem zdrowotnym (tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej). Dodatkowo zaleca się higienę rąk.  

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora 

miejscach. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3. 

8. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. Ze 

względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice 

przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie 

zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

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

zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

10.  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, 



III. Organizacja pracy szkoły 

 
1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup 

uczniów na terenie szkoły. 

 
2. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, 

w których odbywają się zajęcia. Przewiduje się ograniczenie zmiany sal   w ciągu jednego dnia. 

W miarę możliwości organizacyjnych zajęcia dydaktyczne dla danej klasy będą odbywać się 

w jednej sali lekcyjnej. Uczniowie będą mieli wyznaczone stałe miejsca w ławkach szkolnych. 

 
3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej 

niż co 45 min. 

 
4. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

 

5. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, 

w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

 
6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

 

7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. 

 
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. 

 
9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 

 
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

 
11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli   istnieje taka możliwość     

w innych salach dydaktycznych. 

 
12. Do regulaminu korzystania ze świetlicy wprowadzono zapisy dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 
13. Na terenie szkoły w miejscach ogólnodostępnych znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji 

rąk. 

 
14. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej odbywa się zgodnie z zasadami ich funkcjonowania. 



15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w izolatorium 

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie 

zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

 
16. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego poinformowania nauczyciela, z którym ma zajęcia, o złym 

samopoczuciu w celu wszczęcia procedury. 

 
17. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o chorobach 

przewlekłych wpływających na odporność ucznia. 

 

 

Iwona Stepniak 

Dyrektor szkoły 


