
Zasady pracy Szkoły Podstawowej nr 3 

w Pruszkowie w czasie pandemii 
zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS 

 

Organizacja zajęć 

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. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić 
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. 
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 
wodą z mydłem. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci powinni ograniczyć wchodzenie do budynku szkoły; 
jeśli jest to konieczne, powinni zachowywać następujące zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne 
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

6. Głównym kanałem szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia pozostaje e-
dziennik.  

7. Uczniowie po wejściu do szatni korzystają z bezdotykowego pomiaru temperatury. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), odizoluje 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów 
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). 



9. Indywidualny harmonogram tygodnia dla danej klasy, uwzgledniający m.in.: zasady 
wchodzenia i wychodzenia do szkoły wychowawcy poszczególnych klas przedstawia 
rodzicom. 

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

11. Bezwzględnie 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. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

13. 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 – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

14. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 
i podczas przerwy. 

15. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie korzystają z boisk szkolnych.  

16. Możliwa jest organizacja wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 
z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

18. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w małych z zachowaniem ograniczeń, zakazów 
i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć –
powierzchni dotykowe są myte i dezynfekowane, a sale dokładne wietrzone. 

19. Do zasad korzystania z biblioteki szkolnej zostaje dodana zasada uwzględniająca 
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 
w bibliotece.  

 

 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wszystkich wejściach do szkoły został umieszczony numer do kontaktu z inspekcją 
sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, zobowiązane są 
zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, mieć zakryte maseczką usta i nos 
oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.  

3. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do 
szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 
sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników są 
monitorowane poprzez wpis do Karty dezynfekcji pomieszczenia. 

5. Codziennie odbywa się wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, 
w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 

Gastronomia 

1. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii 
stosują maseczkę. 

2. Osoby pracujące w kuchni i w stołówce często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem albo 
dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, w tych samych 
grupach i z zachowaniem dystansu. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł.  

4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

5. Na terenie szkoły nie organizujemy poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 
i wyparzane.  

7. Z obszaru sali jadalnej zastają usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, 
wazoniki, serwetki). Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. 
Dania  i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Zostaje wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla 
pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się 
stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsunie 
go od wykonywanych czynności, skieruje do domu i poinformuje o konieczności 
pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 
porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie 
nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor skontaktuje się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosował się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych 
z zaistniałym przypadkiem. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 


