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ZARZĄDZENIE NR 19/2021
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Legionowie 

z dnia  20.08.2021 r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK

Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo os�wiatowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 1082. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej nr 7  aktualizację Procedury zapewniania 
bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, kto� re stanowią załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w 
Szkole Podstawowej nr 7 w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma 
kształcenia) i Wariancie B (mieszana forma kształcenia – hybrydowa).

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowniko� w szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Procedurami 
oraz ich przestrzegania i stosowania. Potwierdzenie zapoznania się z Procedurami pracownicy 
potwierdzają na lis�cie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Do  dnia  1  wrzes�nia  2021  roku  z  sal  lekcyjnych  zostały  usunięte  lub  zabezpieczone  w  inny
sposo� b uniemoz3 liwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, kto� rych nie da się umyc�, uprac�
lub  zdezynfekowac�.  Zadanie  to  powierzono  oraz  zleca  się  do  monitorowania  biez3ącego
personelowi  obsługi  sprzątającej  szkoły przy wspo� łudziale nauczyciela,  kto� remu powierzono
opiekę nad salą. Miejsce przechowywania przedmioto� w ustali dyrektor szkoły lub upowaz3niona
do tego osobą.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Dyrektora nr 8/2020.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w z3ycie z dniem 1 wrzes�nia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze 
Zarządzen� .
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2.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 z dnia 20.08.2021 r.

Procedury zapewniania
bezpieczeństwa 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
w związku z wystąpieniem epidemii

Na podstawie wytycznych ministra włas�ciwego do spraw zdrowia, Gło� wnego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra edukacji i nauki

W celu zapewnienia bezpieczen� stwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-
19 w Szkole Podstawowej nr 7 obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczen� stwa.

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1. Za zapewnienie bezpieczen� stwa i higienicznych warunko� w pobytu w Szkole 
Podstawowej nr 7 , zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 3, zwany dalej Dyrektorem.

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra włas�ciwego do spraw zdrowia, 
Gło� wnego Inspektora Sanitarnego oraz ministra edukacji i nauki udostępnione na stronie 
urzędu obsługującego MEiN.
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3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 17.30 przy czym:

1) S?wietlica szkolna pracuje w godzinach od  7.00 do 17.00;

2) Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 16.30, nie jest dostępna dla oso� b spoza 
szkoły;

3) Zajęcia lekcyjne odbywają się do godziny 17.30;

4) Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w godzinach: 8-15.00;

5) Posiłki wydawane są zgodnie z odrębnych harmonogramem;

4. Do szkoły mogą uczęszczac�  uczniowie bez objawo� w infekcji  lub choroby  zakaz�nej
oraz gdy nie został  nałoz3ony na ucznia  obowiązek kwarantanny lub izolacji  domowej.  Jez3eli
zaistnieje taka koniecznos�c�, w przypadku zauwaz3ania ww. objawo� w chorobowych, dokonuje się
pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. 

5. Do  szkoły  nie  mogą  uczęszczac�  uczniowie  ani  przychodzic�  pracownicy,  gdy
domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Do pracy mogą przychodzic�  jedynie osoby bez objawo� w infekcji lub choroby zakaz�nej oraz gdy
nie mają nałoz3onego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

6. Przebywając w sali lekcyjnej uczniowie oraz pracownicy nie muszą zakrywac�  ust ani
nosa  (nie  chodzą  w  maseczkach),  jez3eli  nie  jest  tak  wskazane  w  przepisach  prawa  lub
wytycznych  ministra włas�ciwego do spraw zdrowia bądz�  Gło� wnego Inspektora Sanitarnego a
takz3e  w  niniejszych  Procedurach.  Pracownicy  i  uczniowie  zakrywają  usta  i  nos  (  maseczki)
podczas przerw międzylekcyjnych – przebywając na korytarzach.

7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikac� gromadzenia się i s�cisku oraz
starac�  się  zachowac�  dystans  od  innych  oso� b  –  w  szczego� lnos�ci  w  częs�ciach  wspo� lnych,
bibliotece, pomieszczeniu, w kto� rym odbywa się spoz3ywanie posiłku, na s�wietlicy.

8. Wszystkie  osoby  postronne  wchodzące  do  szkoły  w  celu  załatwienia  sprawy  w
sekretariacie mogą przebywac�  w następujących miejscach: przedsionek i korytarz przy go� rnym
wejs�ciu do szkoły,  przy wejs�ciu zobowiązane są do dezynfekcji  rąk lub noszenia rękawiczek
ochronnych, a takz3e zakrywania nosa i ust.

9. Rodzice  ucznio� w  oddziało� w  od  2  do  4,  kto� rzy  nadal  przyprowadzają  ucznio� w  do
szkoły przekazują dziecko nauczycielowi i pracownikowi obsługi przy wyznaczonym wejs�ciu -
zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawcę( zwiększona ilos�c�  wejs�c�).Rodzice
ucznio� w oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych (1) wchodzą do częs�ci wspo� lnej szkoły –
szatni ( jeden rodzic z jednym dzieckiem) w okresie adaptacyjnym – nie dłuz3ej niz3  miesiąc. Z
szatni  (bokso� w)  korzystają  tylko  uczniowie  oddziału  przedszkolnego  i  klas  pierwszych.
Pozostali  uczniowie  przychodzą  do  szkoły  samodzielnie,  korzystając  z  dostępnych  wejs�c�  –
zgodnie  z  harmonogramem  przekazanym  przez  wychowawcę.  W  miesiącu  wrzes�niu  nie
korzystają z szatni lecz udają się bezpos�rednio do Sali lekcyjnej. Odbieramy dzieci ro� wniez3  przy
wyznaczonych harmonogramem wyjs�ciach.
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10. Na tablicy ogłoszen�  przy szatni znajdują się numery telefono� w do organu 
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz słuz3b medycznych, z kto� rymi nalez3y się 
skontaktowac� w przypadku stwierdzenia objawo� w chorobowych wskazujących na COVID-19 u 
osoby znajdującej się na terenie szkoły.

11. Szkoła zapewnia:

1) Sprzęt, s�rodki czystos�ci i do dezynfekcji, kto� re zapewnią bezpieczne korzystanie z 
pomieszczen�  szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzęto� w i przedmioto� w znajdujących się w 
szkole;

2) Płyn  do  dezynfekcji  rąk  -  przy  wejs�ciu  do  budynku,  na  korytarzu  oraz  w  miejscu
przygotowywania  posiłko� w  i  w  pomieszczeniach,  w  kto� rych  odbywają  się  zajęcia
s�wietlicowe i w szatni, a takz3e s�rodki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki,
maseczki  ochronne/osłona  na  usta  i  nos  dla  wszystkich  pracowniko� w  szkoły  do
wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

3) Bezdotykowy termometr; 

4) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych 
oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u kto� rej stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na 
chorobę zakaz�ną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, 
fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6) Kosze na odpady zmieszane z workami, do kto� rych wrzucane są zuz3yte s�rodki ochrony 
osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

12. Dyrektor, lub wyznaczony pracownik:

1) Zaznajamia pracowniko� w oraz rodzico� w( informacja w dzienniku elektronicznym oraz na 
stronie internetowej szkoły) ucznio� w ze stosowanymi w szkole metodami ochrony 
ucznio� w przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczen� stwa.

2) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowniko� w szkoły zgodnie z 
powierzonymi im obowiązkami;

3) Opracowuje harmonogram dyz3uro� w uwzględniając w miarę moz3 liwos�ci potrzeby 
zdrowotne i bezpieczen� stwo nauczycieli powyz3ej 60 roku z3ycia z istotnymi problemami 
zdrowotnymi, kto� re zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach 
zdrowotnych, kto� re mogą miec� wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakaz3enia 
koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły);

4) Dba o to, by w salach, w kto� rych spędzają czas uczniowie nie było przedmioto� w, sprzęto� w, 
kto� rych nie da się skutecznie umyc� lub dezynfekowac�;

5) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczen� stwa ucznio� w w placo� wce;
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6) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – 
telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

7) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika 
szkoły;

8) Wspo� łpracuje ze słuz3bami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakaz3enia Covid-19 
oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – hybrydowy 
(nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy s�rodko� w komunikacji na odległos�c�;

9) Instruuje pracowniko� w o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 
podejrzenia zakaz3enia u ucznia i pracownika szkoły;

10) Zapewnia taką organizację pracy szkoły, kto� ra w miarę moz3 liwos�ci zminimalizuje znaczne 
gromadzenie się ucznio� w w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

11) Zapewnia organizację zajęc� na sali gimnastycznej, kto� ra umoz3 liwia przebywanie na niej 
dzieci z zachowaniem przepiso� w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych plano� w nauczania dla publicznych 
szko� ł (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umoz3 liwia umycie lub dezynfekcję sprzętu 
sportowego oraz podłogi;

12) Jes�li jest taka moz3 liwos�c� oraz zajdzie taka potrzeba, pracownikom administracji moz3e 
zlecic� wykonywanie pracy zdalnie;

13) Wyznacza obszary w szkole, w kto� rych mogą przebywac� osoby z zewnątrz (tylko z osłoną 
ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawo� w sugerujących 
infekcję dro� g oddechowych);

14) Zawiesza częs�ciowo (wybrane oddziały) lub całos�ciowo zajęcia stacjonarne w szkole, po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii 
Pan� stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio 
wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C 
(kształcenie zdalne) pracy szkoły.

15) Powołuje zespo� ł ds. bezpieczen� stwa epidemicznego w szkole.

13. Kaz3dy pracownik placo� wki zobowiązany jest:

1) Stosowac� zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub s�rodkiem 
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych,

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c. Unikania skupisk ludzi,

d. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
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e. Unikania kontaktu z osobami, kto� re z� le się czują;

2) Dezynfekowac� lub umyc� ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejs�ciu do budynku placo� wki;

3) Zostawiac� okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

4) Informowac� dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, 
wskazujących na chorobę dro� g oddechowych u ucznia (w szczego� lnos�ci kaszel, gorączka);

5) Unikac� organizowania większych skupisk ucznio� w z ro� z3nych klas w jednym pomieszczeniu;

6) Poinformowac� dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, kto� re zaliczają go 
do grupy tzw. podwyz3szonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięz3sze 
przechodzenie zakaz3enia koronawirusem, celem umoz3 liwienia dyrektorowi wprowadzenia 
odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawic� 
dyrektorowi dokument, kto� ry moz3e potwierdzic�, z3e pracownik ma istotne problemy 
zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, 
choroby układu krąz3enia, nadcis�nienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia 
odpornos�ci;

7) Wyrzucac� zuz3yte jednorazowe s�rodki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki)
do zamykanych, wyłoz3onych workiem foliowych koszy na zuz3yte maseczki i rękawiczki;

8) Postępowac� zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczen� stwa.

14. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikac� bezpos�redniego 
kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

15. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami: 

1) Kontrolują warunki do prowadzenia zajęc� - objawy chorobowe sugerujące infekcję dro� g 
oddechowych u ucznio� w, dostępnos�c� s�rodko� w czystos�ci, zbędne przedmioty przynoszone 
przez ucznio� w i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyz3uro� w 
( odrębne przerwy w klasach 1-3 oraz 4-8), w tym w miarę moz3 liwos�ci zapewniają 
uczniom moz3 liwos�c� korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na s�wiez3ym powietrzu;

3) Edukują ucznio� w z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczen� stwa 
obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze s�wiez3ego powietrza, zgodnie z 
instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4) Wietrzą salę, po odbyciu zajęc� a, jes� li jest to konieczne takz3e w czasie zajęc�;

5) Ograniczają aktywnos�ci sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – takz3e w 
czasie zajęc� wychowania fizycznego;

6) Dbają o to, by uczniowie w miarę moz3 liwos�ci nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a 
swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim 
tornistrze/plecaku/torbie, lub wydzielonej szafce, miejscu;
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7) Odkładają uz3ywane w trakcie zajęc� sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone 
miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji

8) W przypadku gdy stwierdzą, z3e uczen�  przynio� sł do szkoły przedmioty (np. zabawki), kto� re
nie będą wykorzystywane w czasie zajęc� (nie dotyczy ucznio� w ze SPE oraz z 
niepełnosprawnos�ciami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmioto� w 
(zbędnych w czasie zajęc�) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do 
tornistra/plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakon� czenia zajęc� w szkole 
przez ucznia;

9) Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczen� stwa przy wyjs�ciu poza teren 
szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

10) Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznio� w przede wszystkim za 
pomocą s�rodko� w komunikacji na odległos�c�, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem 
zasad bezpieczen� stwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

16. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do 
przedstawienia i omo� wienia szczego� lnych zasad bezpieczen� stwa funkcjonujących 
w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy s�wietlicy, biblioteki, 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dokumentacji szkolnej.

17. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich ucznio� w nie rzadziej niz3  co 45 
minut.

18. Nauczyciele bibliotekarze ( godziny pracy na stronie internetowej):

1) Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemoz3 liwiając swobodne 
przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;

2) Ksiąz3ki i inne materiały wydają bezpos�rednio osobie zamawiającej;

3) Odkładają zdane przez ucznio� w i nauczycieli ksiąz3ki i inne materiały w wyznaczone do 
tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na po� łkę zgodnie z 
pierwotnym ich układem.

4) Pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z ksiąz3kami i nie korzystali z ksiąz3ek  
oraz innych materiało� w (ro� wniez3  pracownicy), kto� re odbywają 48 godzinną kwarantannę;

19. Osoby sprzątające w placo� wce:

1) Pracują w rękawiczkach;

2) Myją i dezynfekują ręce po kaz3dej czynnos�ci związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

3) Dezynfekują toalety – zgodnie z odrębnym harmonogramem oraz  po kaz3dym dniu pracy 
szkoły;

4) Dbają na biez3ąco o czystos�c� urządzen�  sanitarno-higienicznych;

5) Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;
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6) Po kaz3dym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

a. ciągi komunikacyjne – myją;

b. poręcze, włączniki s�wiatła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 
krzeseł, blaty stoło� w, biurek z kto� rych korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi 
wejs�ciowe do placo� wki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – 
myją i dezynfekują;

c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę– myją i/lub dezynfekują;

d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w 
wyznaczonych miejscach;

7) Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na
opakowaniu przez producenta s�rodka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia 
zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

8) Wietrzą pomieszczenia, w kto� rych odbyła się dezynfekcja, tak aby nie naraz3ac� dzieci ani 
pracowniko� w na wdychanie oparo� w;

9) Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, kto� ra stanowi załącznik nr 1 do niniejszych 
Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upowaz3nionej. 
Dyrektor lub osoba przez niego upowaz3niona dokonuje wyrywkowo monitorowania 
czystos�ci pomieszczen� , co odnotowuje na Karcie monitoringu czystos�ci pomieszczenia – 
załącznik nr 2 do Procedur. 

20. Pracownik ( pracownicy) obsługi:

1) Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejs�ciu do 
placo� wki (jes� li uczen�  jest uczulony na s�rodek dezynfekujący, obowiązany jest on 
niezwłocznie umyc� ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2) Pilnuje, aby na teren placo� wki osoby przyprowadzające i odbierające ucznio� w ze szkoły, a 
takz3e osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jes� li mają one zakryte usta i nos oraz 
jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejs�ciu do placo� wki;

3) Wskazuje osobom z zewnątrz placo� wki obszar, w kto� rym mogą przebywac�, instruują 
odnos�nie koniecznos�ci zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejs�ciu na 
teren placo� wki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych 
oso� b, co najmniej 1,5 metra.
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Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie 
za pomocą s�rodko� w komunikacji na odległos�c� – dziennik elektroniczny. W przypadku 
funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposo� b komunikacji z 
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpos�rednie, rozmowę umawia się z 
nauczycielem za pomocą s�rodko� w komunikacji na odległos�c� –  e-dziennik lub inny wskazany 
przez nauczyciela. W bezpos�rednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek załoz3yc� 
osłonę ust i nosa oraz zachowac� dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w 
miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmo� wcami, ale ro� wniez3  innymi osobami,
kto� re mogą przebywac� w tym samym pomieszczeniu co rozmo� wcy. Spotkanie, rozmowa nie 
moz3e się odbywac� podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyz3ur.

3. W szczego� lnych i uzasadnionych przypadkach rodzic/opiekun prawnym moz3e odbyc� 
spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez koniecznos�ci 
wczes�niejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust.2 i 4.

4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekowac� 
ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostac� w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza 
pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko 
nauczyciela, z kto� rym jest umo� wiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejs�c� szkoły. 

5. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzic�� dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 
kto� ry zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placo� wki. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do 
kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne 
numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku 
szkolnego nalez3y nowy numer podac� w sekretariacie szkoły – pracownik sekretariatu 
przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.
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7. Z pielęgniarką ̨szkolną rodzic/opiekun prawny moz3e kontaktowac� się̨ telefonicznie 
pod numerem telefonu 22 774 56 36 oraz wybierając odpowiedni numer tonowo w godzinach 
jej pracy tj. od 8.00do 15.00 oraz bezpos�rednio w sytuacjach szczego� lnych po spełnieniu 
wymagan��  okres�lonych w pkt. 2, 3,4. 

8. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zaraz3eniu COVID-19), 
wyznacza się następujący numer telefonu 22 774 56 36. Powyz3szy numer telefonu jest ro� wniez3  
opublikowany na stronie internetowej szkoły www.

9. Kontakt z pracownikami s�wietlicy moz3 liwy jest w godzinach od 7.00 do 17.00 pod 
numerem telefonu 22 774 56 36 – wybierając tonowo zgodnie z instrukcją numer wewnętrzny 
oraz adresem mailowym swietlica@sp7.legionowo.pl lub poprzez  e-dziennik.

10. W przypadku pojawienia się objawo� w chorobowych sugerujących infekcję dro� g 
oddechowych u dziecka w czasie zajęc� odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie 
poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o koniecznos�ci 
niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

11. Rodzice/opiekunowie prawni  (takz3e uczniowie pełnoletni) otrzymują niniejsze 
Procedury do zapoznania się  poprzez e-dziennik oraz stronę www. Procedurę 
wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy z poleceniem dyrektora.

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły

1. Na teren budynku szkoły moz3e wchodzic� uczen�  bez objawo� w chorobowych 
sugerujących infekcję dro� g oddechowych, kto� rego moz3e odprowadzic� do szkoły tylko jeden 
opiekun (rodzic, opiekun, osoba upowaz3niona).

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie moz3na do szkoły wysyłac��  ucznia, u kto� rego w rodzinie 
kto� rys�  z domowniko� w przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 
izolacji.

3. Opiekun(przyprowadzający/odbierający)  ucznia  z  oddziało� w  od  2  do  4,  kto� ry  nadal
osobis�cie  przyprowadza  dziecko  do  szkoły  przekazuje  dziecko  nauczycielowi  i
pracownikowi obsługi przy wyznaczonym wejs�ciu ( zgodnie z harmonogramem wejs�c�
przekazanym  przez  wychowawcę  (zwiększona  ilos�c�  wejs�c�/wyjs�c�).Rodzice  ucznio� w
oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych (1) wchodzą do częs�ci wspo� lnej szkoły –
szatni( dolne wejs�cie- jeden rodzic z jednym dzieckiem) w okresie adaptacyjnym – nie
dłuz3ej  niz3  miesiąc.  Z  szatni  (bokso� w)  korzystają  tylko  uczniowie  oddziału
przedszkolnego  i  klas  1-3.  Pozostali  uczniowie  przychodzą  do  szkoły  samodzielnie,
korzystając  z  dostępnych  wejs�c�  –  zgodnie  z  harmonogramem  przekazanym  przez
wychowawcę. W miesiącu wrzes�niu nie korzystają z szatni lecz udają się bezpos�rednio
do  Sali  lekcyjnej.  Odbieramy  dzieci  ro� wniez3  przy  wyznaczonych  harmonogramem
wyjs�ciach.
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4. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosowac� s�rodki ochronne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk przy wejs�ciu do szkoły.

5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowniko� w szkoły oraz 
innych opiekuno� w i ucznio� w - co najmniej 1,5 m.

6. Uczen�  wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekowac� ręce a w przypadku 
występującego uczulenia na s�rodek dezynfekujący, niezwłocznie umyc� ręce w najbliz3szej 
łazience przeznaczonej do korzystania przez ucznio� w.

7. Jes� li uczen�  korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, 
wyrzuca je do kosza przeznaczonego na maseczki i rękawice.

8. Dziecko nie moz3e wnosic� do budynku szkoły przedmioto� w, kto� re nie są niezbędne do 
zajęc�, w kto� rych uczen�  bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczego� lnos�ci z niepełnosprawnos�ciami - rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do regularnego czyszczenia przedmioto� w przynoszonych przez ucznio� w.

9. Pracownik dyz3urujący przy szatni w miarę moz3 liwos�ci dba o to, by dzieci z ro� z3nych 
oddziało� w nie stykały się ze sobą i unikały s�cisku.

10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawo� w chorobowych 
(wskazujących na chorobę dro� g oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, 
pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. 
Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami 
dziecka i informuje o koniecznos�ci kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną 
dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczen�  izolowany
jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, kto� ra zaobserwowała objawy 
informuje o tym fakcie dyrektora, zas�  dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się
z rodzicami, informując o koniecznos�ci odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.

11. Odbio� r dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 
upowaz3nionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, kto� ry wspo� lnie z wyznaczonym 
nauczycielem odpowiada za odprowadzanie ucznia do częs�ci wspo� lnej. Zasada wejs�cia na teren 
szkoły jest identyczna jak w punkcie 3.

12. Opuszczając placo� wkę uczen�  odprowadzany jest do rodzica/opiekuna 
prawnego/osoby upowaz3nionej przez pracownika szkoły, kto� ry oczekuje przy drzwiach 
wejs�ciowych. Rodzice ucznio� w oddziału przedszkolnego i klas 1 mogą przybywac� na terenie 
szatni o wyznaczonej odrębnym harmonogramem godzinie w celu odebrania dziecka i pomocy 
w sprawnym ubiorze. Rodzice przebywający na terenie szkoły zachowują odstęp między innymi 
rodzicami i pracownikami szkoły oraz obowiązkowo korzystają ze s�rodko� w ochrony osobistej.

13. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbio� r dziecka odbywa 
się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych oso� b (opro� cz 
dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły). Na plac zabaw rodzi przychodzi woko� ł szkoły. O tym z3e 
dziecko przebywa na placu zabaw nauczyciel s�wietlicy informuje poprzez domofon.
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14. Rodzic/opiekun prawny/osoba upowaz3niona do odbioru dziecka nie  przebywa na 
terenie szkoły dłuz3ej niz3  jest to konieczne.

Procedura korzystania z szatni

(UWAGA!  będzie obowiązywała od czasu wznowienia pracy szatni)

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po 
przyjs�ciu do szkoły i odbierają je po skon� czonych zajęciach. Wszystkich ucznio� w obowiązuje 
zmiana obuwia.

3. Uczniowie mogą przebywac� tylko w przypisanej im szatni.

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru 
odziez3y wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynnos�ci niezwłocznie opuszczają szatnię.

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania s�cisku.

6. Uczen�  nie wchodzi do szatni, jes� li nie ma moz3 liwos�ci swobodnego przemieszczenia się
w tym pomieszczeniu.

7. Uczniowie oczekujący na wejs�cie do szatni zachowują między sobą dystans i nie 
torują wejs�cia do szatni, umoz3 liwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 
bezkontaktowe opuszczenie jej.

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych ucznio� w pozostawionych w szatni.

9. Jes� li uczen�  zauwaz3y przedmioty lez3ące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany 
jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyz3urującego przy szatni.

10. W trakcie zajęc� dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem 
sytuacji szczego� lnych, np. zwolnienie ucznia z częs�ci zajęc� przez rodzica. Wo� wczas dziecko 
korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego.

11. W przypadku organizacji zajęc� przez nauczyciela na s�wiez3ym powietrzu, uczniowie 
takz3e korzystają z szatni, przestrzegając zasad okres�lonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia

1. Szkoła zapewnia uczniom moz3 liwos�c� spoz3ycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na 
terenie placo� wki.

2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych 
s�rodko� w higieny. 
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3. Pracownicy kuchni:

1) Dezynfekują ręce przed kaz3dym wejs�ciem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 
posiłki;

2) Myją ręce:

a. przed rozpoczęciem pracy,

b. przed kontaktem z z3ywnos�cią, kto� ra jest przeznaczona do bezpos�redniego 
spoz3ycia, ugotowana, upieczona, usmaz3ona,

c. po obro� bce lub kontakcie z z3ywnos�cią surową, nieprzetworzoną,

d. po zajmowaniu się odpadami/s�mieciami,

e. po zakon� czeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f. po skorzystaniu z toalety,

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzeniu, piciu lub paleniu;

3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych;

4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 
maseczki ochronne;

5) Wyrzucają rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w kto� rych 
zostały dostarczone produkty do worka na s�mieci i zamykają go szczelnie; jes� li 
rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest moz3 liwe lub musi on pozostac� w 
opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  - co najmniej 1,5 metra;

7) Po zakon� czonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, s�rodkami 
zapewnionymi przez dyrektora;

8) Myją naczynia, sztuc�ce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy uz3yciu 
detergento� w do tego słuz3ących/wyparzają naczynia i sztuc�ce, kto� rymi były spoz3ywane 
posiłki.

4. Uczniowie spoz3ywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym –stoło� wka. 
Godziny spoz3ywania posiłko� w przez poszczego� lne klasy okres�la dyrektor szkoły i przekazuje 
informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym ucznio� w, kto� rzy przekazują tę 
informację uczniom. W szkole funkcjonuje harmonogram posiłko� w dla ucznio� w objętych 
z3ywieniem. (UWAGA :Żywienie rozpoczniemy od 13 września 2021. Niestety, z uwagi na 
konieczność dezynfekcji stołówki po każdej grupie, oraz z uwagi na fakt, iż grupy nie mogą 
się mieszać -ilość wydawanych obiadów zostanie znacznie ograniczona – na dzień dzisiejszy 
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w pierwszej kolejności żywione będą dzieci z oddziału przedszkolnego, dzieci opłacane z 
funduszy OPS oraz dzieci przebywający na świetlicy cały dzień z uwagi na pracę rodziców. 
Szczegóły odnośnie żywienia oraz form składania kart zgłoszeniowych wraz z regulaminem 
zostaną zmieszczone na stronie szkoły w zakładce informacje –żywienie).

5. Przed wejs�ciem do pomieszczenia, w kto� ry mają spoz3ywac� posiłek uczniowie 
zobowiązani są umyc� ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych.

6. Posiłki dzieci odbierają przez okienko z zachowaniem dystansu 1,5 m, podczas 
posiłko� w w stoło� wce bezpieczen� stwa pilnują nauczyciele i pracownicy obsługi.

7. Po zakon� czeniu spoz3ywania posiłku przez daną turę ucznio� w wyznaczony 
pracownik/pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stoło� w oraz krzesła (poręcze, oparcia, 
siedziska), przy kto� rych spoz3ywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w 
rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakon� czonej dezynfekcji wyrzuca zuz3yte 
s�rodki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady 
zmieszane. Po zakon� czonej dezynfekcji pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Wyjścia na boisko, plac zabaw

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z patio, placu 
zabaw, boiska, terenu szkoły.

2. Przerwy dla oddziało� w 1-3 będą ustalone odrębnym harmonogramem, nauczyciele w 
klasach 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym mogą ro� wniez3  regulowac� wyjs�cie na przerwę 
samodzielnie w chwili kiedy na korytarzu nie ma innego oddziału klasowego.

3. Nauczyciele w miarę moz3 liwos�ci zapewniają, aby uczniowie unikali s�cisku.

4. Po powrocie ze s�wiez3ego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce 
zgodnie z instrukcją na plakacie.

5. Uczniowie nie mogą pozostawac� bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęc� 
organizowanych przez szkołę. 

6. Plac zabaw zamknięty jest dla ucznio� w klas IV-VIII i innych oso� b postronnych.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
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1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęc� 
w przypisanych do tych zajęc� salach.

2. Osoby spoza szkoły, kto� re prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszych Procedur.

3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby w miarę moz3 liwos�ci uczniowie nie 
gromadzili się.

4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywnos�ci, kto� re wymuszają gromadzenie się 
ucznio� w.

5. Prowadzący zajęcia nie moz3e pozostawiac� ucznio� w bez opieki. W sytuacjach 
wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnic� opiekę dzieciom na czas jego nieobecnos�ci 
przez innego nauczyciela, nauczyciela wspomagającego lub wysłac� dyz3urującego pracownika 
obsługi po pomoc pedagoga, pielęgniarki, wicedyrektora lub dyrektora.

6. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęc� czuwa nad bezpieczen� stwem 
ucznio� w.

7. Prowadzący zajęcia odkłada uz3ywany w trakcie zajęc� sprzęt, pomoce dydaktyczne w 
miejsce do tego wyznaczone.

8. Jes� li  zajęcia  odbywały  się  na  s�wiez3ym  powietrzu,  uczniowie  oraz  prowadzący
dezynfekują ręce przy wejs�ciu do budynku.

9. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w kto� rej prowadziły zajęcia przed i po
odbyciu zajęc�.

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.

2. W gabinecie moz3e jednoczes�nie przebywac� 2 osoby z zachowaniem dystansu– 1,5 
metra.

3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.

4. Pielęgniarka  szkolna  obsługują  ucznio� w  czy  nauczycieli  korzysta  z  jednorazowych
rękawiczek ochronnych, kto� re następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane.

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

6. Po  kaz3dym  dniu  pracy  gabinet  jest  myty  i  dezynfekowany  (podłogi,  krzesła,  ło� z3ko,
biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej związana z zapewnieniem bezpieczeństwa
w związku z COVID-19
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1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem z COVID-19 ze świetlicy
korzystają tylko uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

a) czas pracy rodziców
b) oczekiwanie na zajęcia dodatkowe
c) inne okoliczności losowe wymagające zapewnienia opieki w szkole,

1. Ze  świetlicy  korzystają  wyłącznie  dzieci,  których  rodzice  złożyli  pełną  dokumentację
dziecka  tzn.  wniosek  zgłoszenia  dziecka  do  świetlicy  oraz  upoważnienia  do  odbioru
dziecka.

2. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od  7.00 do 17.00.
3. Rodzice korzystając z domofonu informują nauczyciela o przybyciu dziecka do świetlicy.
4. Rodzice uczniów oddziałów od 2 do 4, którzy nadal przyprowadzają uczniów do szkoły

przekazują dziecko nauczycielowi i pracownikowi obsługi w przedsionku dolnego wejścia
do szkoły. Uczniowie rozbierają się w szatni i udają się do świetlicy.

5. Rodzice uczniów klas pierwszych (1) w okresie adaptacyjnym  – nie dłużej niż miesiąc.
wchodzą  do  części  wspólnej  szkoły  –  szatni  (  jeden  rodzic  z  jednym  dzieckiem).
Przekazują dziecko nauczycielowi. Rodzice zobowiązani są  przy wejściu do dezynfekcji
rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.

6. W  świetlicy  mogą  przebywać  tylko  osoby  bez  objawów  chorobowych  sugerujących
infekcję  górnych  dróg  oddechowych  (kaszel,  gorączka).  Jeżeli  zaistnieje  taka
konieczność,  w  przypadku  zauważania  ww.  objawów  chorobowych  za  zgodą
rodziców/opiekunów,  dokonuje  się  pomiaru  temperatury  ciała  ucznia  za  pomocą
termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik.

7. Jeżeli  nauczyciel  w  świetlicy  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogące  wskazywać  na
infekcję  dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  uczeń  będzie
odizolowany  w odrębnym  pomieszczeniu  i  niezwłocznie  zostaną  powiadomieni
rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

8. W  świetlicy  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk  ,ochrona  podczas
kichania  i  kaszlu  oraz  unikanie dotykania  oczu,  nosa i  ust.  Środki  do dezynfekcji  rąk
powinny  być  rozmieszczone  w  świetlicy  w  sposób  umożliwiający  łatwy  dostęp  dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna.

9. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji).

10. Uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki.  Uczniowie  nie  powinni  wymieniać  się
przyborami szkolnymi między sobą.

11. Kontakt  z  nauczycielami  świetlicy  możliwy  jest  w  godzinach  od  7.00  do  17.00  pod
numerem  telefonu  22 774  56  36  –  wybierając  tonowo  zgodnie  z  instrukcją  numer
wewnętrzny oraz adresem świetlica@  sp7.legionowo.pl   lub przez e-dziennik. Librus.

12. Rodzice korzystając z domofonu informują nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
13. Odbiór  dziecka  następuje  po  podaniu  przez  rodzica/opiekuna  prawnego/osoby

upoważnionej  imienia  i  nazwiska  dziecka  pracownikowi  szkoły,  który  wspólnie
z wyznaczonym nauczycielem odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej. 

14. W innych sytuacjach obowiązują procedury ogólnoszkolne.
Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu
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Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ 
zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 
czynnos�ci mających na celu niszczenie form mikroorganizmo� w oraz form przetrwalnikowych. 

1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty 
sportowe) są dezynfekowane po uz3yciu – w miarę moz3 liwos�ci i po kaz3dym dniu.

2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały 
dydaktyczne oraz sprzęty, kto� re słuz3ą do uz3ytku przez ucznio� w lub nauczycieli, a kto� rych nie da 
się skutecznie wymyc� wyczys�cic� lub zdezynfekowac� zostają usunięte z sal przez personel 
sprzątający we wspo� łpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły lub osobę przez niego upowaz3nioną. 

3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do uz3ytku dzieci nalez3y:

1) wymyc�, wyczys�cic�:

a) kaz3dą zabawkę i pomoc dydaktyczną nalez3y dokładnie wyczys�cic� — powierzchnię 
nalez3y przemyc� ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (nalez3y czytac� 
etykietę)będącego na wyposaz3eniu szkoły. Po umyciu kaz3dej zabawki i pomocy 
dydaktycznej nalez3y dokładnie wypłukac� gąbkę/szmatkę. 

b) nalez3y zwracac� uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 
nalez3y takz3e wyczys�cic� rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

lub

2) zdezynfekowac� – zarejestrowanym s�rodkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym
na wyposaz3eniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.

4. Jez3eli jest to moz3 liwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne nalez3y 
wysuszyc� na wolnym powietrzu, aby uniknąc� wdychania oparo� w.

5. Sprzęty i zabawki elektroniczne nalez3y dezynfekowac� – najlepiej specjalnymi 
s�ciereczkami nawilz3onymi preparatem dezynfekującym, woda moz3e prowadzic� do ich 
uszkodzenia.

6. W czasie epidemii uz3ywane w czasie zajęc� ksiąz3ki będące na wyposaz3eniu sali nalez3y 
odłoz3yc� w wyznaczone miejsce, aby odlez3ały 48 godzin. Po tym czasie mogą wro� cic� do sali i 
mogą z nich korzystac� inni nauczyciele/uczniowie.

7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
zobowiązane są uz3ywac� rękawiczek ochronnych, tylko s�rodko� w zakupionych do tego celu przez 
szkołę i myc� ręce po wykonanej czynnos�ci mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
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1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u kto� rej stwierdzono 
objawy chorobowe sugerujące infekcję dro� g oddechowych.. Pomieszczenie to zostało 
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk 
(w oraz przed wejs�ciem do pomieszczenia).

2. Kaz3demu dziecku, kto� re kaszle i/lub ma dusznos�ci, nalez3y na podstawie zgody 
rodzica/opiekuna prawnego zmierzyc� temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje 
się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły. Osobny termometr posiada 
pracownik obsługi. Pomiaru dokonuje pracownik, kto� ry przebywa z dzieckiem w izolacji.

3. W przypadku stwierdzenia objawo� w chorobowych u dziecka, kto� re wskazują na 
chorobę sugerująca infekcję dro� g oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, 
gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyz3ej 38 stopni 
Celsjusza, dusznos�ci), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – słuz3y do tego specjalnie 
przygotowane pomieszczenie.

4. Pracownik, kto� ry zauwaz3ył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go
zastępującą.

5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – 
telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego
odbioru dziecka z placo� wki informując o powodach.

6. W przypadku ignorowania pros�by o odbio� r dziecka podejrzanego o zaraz3enie, Dyrektor
ma prawo powiadomic� o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną.

7. Wskazany przez dyrektora pracownik ( wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z 
rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jes� li to moz3 liwe, przeprowadza ucznio� w do innej, 
pustej sali, a sala, w kto� rej przebywał uczen�  z objawami chorobowymi jest myta i 
dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący 
dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, kto� re po zakon� czonej pracy 
wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z 
instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, kto� ry zachowuje wszelkie 
s�rodki bezpieczen� stwa – przed wejs�ciem i po wyjs�ciu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 
wejs�ciem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem s�rodko� w 
bezpieczen� stwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają
osłona nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodzico� w 
przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w kto� rym 
przebywało w izolacji wyposaz3one zostaje w osłonę ust i nosa.

11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 
niepokojących objawo� w sugerujących zakaz3enie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa 
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swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 
dystans i s�rodki ostroz3nos�ci, aby nie dochodziło do przenoszenia zakaz3enia. Pracownik 
kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonic� pod nr 999 lub 112 i poinformowac�, z3e mogą byc� zakaz3eni COVID-
19.

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną (bezpos�redni kontakt w sekretariacie szkoły i u dyrektora) i wprowadza do 
stosowania na terenie placo� wki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

13. Obszar, w kto� rym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakaz3enia 
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 
włączniki s�wiatła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby 
przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze s�rodko� w ochrony osobistej (osłona nosa, 
ust, rękawice ochronne),  za po zakon� czonej pracy zuz3yte s�rodki wyrzucają do kosza 
przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną 
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

14. Pomieszczenie, kto� re przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 
dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę oso� b, z kto� rymi osoba 
podejrzana o zakaz3enie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazac� ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej.

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych dzieci czy pracowniko� w wskazujących na moz3 liwos�c� zakaz3enia COVID-19.

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnos�nie dalszych działan�  w 
przypadku stwierdzenia na terenie placo� wki zakaz3enia zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodzico� w lub pracowniko� w o potwierdzonym 
zaraz3eniu wirusem COVID-19 u osoby, kto� ra przebywała w ostatnim tygodniu w placo� wce, 
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazo� wek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe
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1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczen� stwa w szkole przedstawione w niniejszych 
procedurach obowiązują kaz3dego ucznia oraz pracownika, a takz3e osoby wykonującej prace na 
rzecz szkoły, niezalez3nie od formy zajęc�, w kto� rych uczestniczy lub zadan� , kto� re wykonuje.

2. Procedury bezpieczen� stwa obowiązują w szkole od dnia 1 wrzes�nia 2021 r. do czasu 
ich odwołania.

Załączniki do Procedury:

1. Karta dezynfekcji pomieszczenia,
2. Karta monitoringu czystos�ci pomieszczenia,
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Załącznik nr 1 
do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

KARTA DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA

____________________________________________________________

L.p. Data Godzina

Czytelny podpis
pracownika, który

przeprowadził
czyszczenie/dezynfekcję

Uwagi

24



Załącznik nr 2
do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA

____________________________________________________________

L.p. Data i
godzina

Pomieszczenie Miejsce
kontroli

Czytelny podpis
pracownika, który

przeprowadził kontrolę
Uwagi
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3.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr _____
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3z dnia 1.09.2020

Lista pracowników SZKOŁY, którzy zapoznali się
z Zarządzeniem Nr Dyrektora  ZSP3 z dnia

1.09.2020 r.

L.p. Imię i nazwisko

Podpis pracownika
potwierdzający zapoznanie

się z ww. Zarządzeniem
Dyrektora Szkoły i

załączonymi do Zarządzenia
Procedurami zapewniania

bezpieczeństwa w związku z
wystąpieniem  epidemii
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4.

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyraz3am zgodę na czas trwania stanu epidemii, w związku z zagroz3eniem zakaz3enia wirusem 
SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka 

_____________________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko dziecka)

w przypadku wystąpienia u niego objawo� w chorobowych sugerujących infekcję dro� g 
oddechowych (np. kaszel, dusznos�ci) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego 
podwyz3szoną temperaturę ciała.

Powyz3sza zgoda ma na celu realizację przez placo� wkę działan�  prewencyjnych i zapobiegawczych
związanych  z ogłoszonym stanem epidemii. 

_________________________________________________________________________

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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5.

Polecenie odbywania pracy zdalnie - dotyczy pracowników
administracji

_______________                                ________________
(pieczęć placówki)(miejscowość, data)

________________________
(imię i nazwisko pracownika)

_______________________
(stanowisko)

POLECENIE PRACY ZDALNEJ

 Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 
1842.) polecam Pani/Panu _________________  (imię i nazwisko) świadczenie 
pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej na czas 
zagrożenia wywołanego COVID-19 od ______*.

______________________________________
(data i podpis dyrektora szkoły)

* Pracodawca może skrócić i wydłużyć okres świadczenia pracy na czas oznaczony, 
uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.Pracodawca może w każdym czasie 
cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej
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KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO,
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3.
2. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych -  Pani

Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Królowej
Jadwigi 7, 05-120 Legionowo oraz pod adresem e-mail: iod@sp7.legionowo.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 Realizacji  ustawowych  zadań  szkoły  na  podstawie  art.  6  i  art.  9  ogólnego

rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

 W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn.
14 grudnia 2016 r. 

 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
 Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art.  6 ust.  1 lit.  a RODO)

na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  marca  2020  r.  w  sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.). 

 Wytyczne  MEiN,  MZ  i  GIS  dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół  i  placówek  od  1
września 2021 r. 

4. Dane  osobowe nie  są  udostępniane  innym odbiorcom z  wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:

 organy  uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa  do  otrzymania  danych
osobowych,
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 podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora  na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

5. Dane  osobowe  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  przetwarzane  i
przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 dostępu  do  treści  swoich  danych -  korzystając  z  tego  prawa  istnieje  możliwość

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu
przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych

 prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  -  korzystając  z  tego  prawa  można  złożyć
wniosek  o  ograniczenie  przetwarzania  danych,  w  razie  kwestionowania
prawidłowość  przetwarzanych  danych.  W przypadku  zasadności  wniosku możemy
dane jedynie przechowywać

 prawo do usunięcia -  korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie
danych.  W  przypadku  zasadności  wniosku  dokonamy  niezwłocznego  usunięcia
danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do
celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy
publicznej powierzonej administratorowi.

 prawo  wniesienia  sprzeciwu -  korzystając  z  tego  prawa  można  w  dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane
na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  e  lub  f  (prawnie  uzasadniony  interes  lub  interes
publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji,  po rozpatrzeniu wniosku, nie
będziemy  już  mogli  przetwarzać  danych  osobowych  objętych  sprzeciwem  na  tej
podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania  danych,  które  według  prawa  uznaje  się  za  nadrzędne  wobec
interesów,  praw  i  wolności  lub  podstawy  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony
roszczeń.

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  gdy  uznane  zostanie,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
narusza przepisy prawa

7. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
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7.
Pieczątka szkoły

Matka / opiekun prawny *………………………………………………….

Ojciec opiekun prawny *………………………………………………….

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa podjętymi w placówce i zobowiązuje
się do ich przestrzegania w szczególności na temat przyprowadzania dziecka zdrowego przez osoby
zdrowe

Aktualne numery telefonu: 

Matka/opiekun prawny* ………….………………………………….……… 

ojciec/opiekun prawny * ……………………………………..……………..

                                                                                         ………………………………………………….

                                                                                         ………………………………………………….

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych *

*) niepotrzebne skreślić
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