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OGÓLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH  

„DAĆ SZANSĘ” STO 
 

 

Na podstawie: 

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych,  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- wytycznych MEiN, MZ. GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące 

od 1 września 2021 roku 

 

 

DEFINICJE 

 

W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa: 

Szkoła – należy przez to rozumień Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę’ STO, 

Uczeń - należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół Specjalnych „ Dać Szansę” STO,  

Pracownik szkoły - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zarówno 

pedagogicznych jak i niepedagogicznych, 

Opiekun – należy przez to rozumieć rodzica, opiekuna prawnego. 

 
CEL PROCEDURY 

 

1. Podstawowym celem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. 

Bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami 

chorymi. 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

 

1. Przedmiotem procedury jest: 

a) określenie zasad profilaktyki  zarażenia koronawirusem na terenie ZSS „Dać Szanse” STO, 

b) określenie zasad postępowania z osobą chorą. 

 

2. Zakres stosowania dotyczy: uczniów, wszystkich pracowników szkoły, opiekunów 

uczniów oraz osób z zewnątrz.  
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I. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 
1. Realizacja zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz dyrektora szkoły. 

2. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki 

jednorazowe).  

3. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Należy pamiętać o częstym  

myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować 

je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).  

4. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust  

i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,  

w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić 

przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. 

5. Zachowanie bezpiecznej odległości. 

Należy zachować zalecany przez GIS dystans społeczny. 

6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 

przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

7. Obserwacja objawów – w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych  

u ucznia, w szczególności gorączki 38 stopni i powyżej uczeń zostaje umieszczony  

w izolatce, powiadamia się opiekunów, którzy zobowiązani są do niezwłocznego  

odebrania ucznia.  

8. Umieszczenie w salach i toaletach szkolnych instrukcji mycia i dezynfekcji rąk. 

9. Systematyczna, zgodna z harmonogramem, dezynfekcja powierzchni (ciągi 

komunikacyjne, sale, toalety, przedmioty dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt 

sportowy itp.).  

10. Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu  (klamek, poręczy itp.) 

11. Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym w holu szkoły i na każdym 

piętrze. 

12. Przygotowanie izolatki na terenie szkoły  (gabinet pielęgniarki). 

13. Wyrzucanie zużytych rękawiczek jednorazowych, maseczek, chusteczek 

higienicznych, chusteczek do dezynfekcji do koszy oznaczonych napisem ODPADY 

SANITARNE. 

14. Umieszczenie w holu szkoły i w sekretariacie informacji o numerach telefonów  

do szpitali zakaźnych i stacji sanitarno-epidemiologicznych. 
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II. OBOWIĄZKI  RODZICÓW 

 
Do obowiązków rodziców należy w szczególności: 

1. Nieprzyprowadzanie dziecka do szkoły, jeżeli dziecko ma objawy sugerujące 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy w domu któryś z domowników przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji. 

2. Przyprowadzanie ucznia do szkoły i odbieranie go z niej tylko przez osoby zdrowe 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przestrzeganie aktualnych przepisów prawa w drodze do i ze szkoły. 

4. Punktualne przyprowadzanie dziecka do szkoły i odbieranie go. 

5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych  zasadach higieny m.in. myciu 

rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, 

nosa i ust, nie przytulaniu się. 

6. Nie pozwalanie dziecku na przynoszenie do szkoły zabawek, przytulanek,  

7. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania. 

8. Informowanie  szkoły o zmianie numeru telefonu kontaktowego. 

9. Odbieranie telefonów ze szkoły i niezwłoczne przybycie do szkoły i odebranie 

dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność (objawy chorobowe, temperatura ciała 

powyżej 38 stopni C i powyżej). 

10. Wyrażenie zgody na mierzenie przez pracowników szkoły temperatury ciała u ich 

dziecka. 

11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i gorączki 38 stopni i powyżej  

u ucznia zaleca się szybką konsultację lekarską.  

12. W przypadku stwierdzenie u dziecka Covid-19 opiekunowie mają obowiązek 

powiadomić o tym fakcie szkołę. 

 

 

III. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  

„DAĆ SZANSĘ” STO 

 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły będą otwarte 

od godziny 8:30. Wchodzenie uczniów do szkoły będzie kontrolował pracownik 

szkoły. Drzwi będą zamykane o godzinie 8:45. Po tym czasie, w celu wejścia  

do szkoły, należy użyć dzwonka. 

2. Bezpośrednio po wejściu do szkoły opiekunowie/osoby upoważnione zobowiązane  

są do:  

     - dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się w holu, 

- zasłaniania maseczką ust i nosa. 

3. Do szkoły może wchodzić z dzieckiem jeden opiekun/osoba upoważniona. 

4. Opiekun/osoba upoważniona może przebywać w holu szkoły lub szatni do momentu 

przekazania dziecka pracownikowi szkoły. 



Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO 
02-639 Warszawa,  ul. Głogowa 2 B 

tel. 22  848 49 02 

 

4 
 

5. W  holu szkoły może przebywać jednorazowo dwóch opiekunów wraz z dziećmi.  

W tym samym czasie w szatni może przebywać jednorazowo dwóch opiekunów wraz  

z dziećmi.   Należy zachować dystans społeczny. 

6. Ograniczone jest do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Muszą one 

osłaniać maseczką usta i nos oraz dezynfekować ręce w holu szkoły. Osoby takie nie 

mogą mieć objawów infekcji oddechowej. 

7. Opiekunowie/osoby upoważnione mogą załatwiać sprawy w sekretariacie szkoły   

w wyznaczonych godzinach. 

8. Uczniów najmłodszych klas oraz tych, którzy tego wymagają z szatni odbiera 

pracownik szkoły i odprowadza ich  do określonej sali na zajęcia. 

9. W sali uczeń korzysta z krzesła i stolika przeznaczonego dla niego (stolik i krzesło są 

każdorazowo dezynfekowane po zmianie ucznia z nich korzystającego). 

10. Uczeń korzysta z przyborów szkolnych przyniesionych przez siebie z domu. 

11. Jeśli uczeń korzysta ze szkolnych pomocy dydaktycznych lub terapeutycznych są one  

po użyciu dezynfekowane. 

12. W salach lekcyjnych znajdują się płyny do dezynfekcji, z których uczeń może (jeśli 

zaistnieje taka potrzeba) skorzystać.  

13. Uczeń dokładnie myje ręce wodą i mydłem na każde polecenie nauczyciela/pomocy 

nauczyciela.  

14. Uczeń nie podaje innym ręki ani się do nikogo nie przytula. 

15. Opiekun, osoba upoważniona przychodząca po dziecko ma zasłonięte usta i nos, 

dezynfekuje ręce w holu szkoły. 

16. Opiekun, osoba upoważniona informuje pracownika szkoły o swoim przyjściu  

po odbiór dziecka przez domofon i czeka  w holu szkoły. 

17. Opiekun, osoba upoważniona zachowuje dystans społeczny w stosunku  

do pracowników szkoły. 

18. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystać z ogrodu 

szkolnego oraz  sprzętów, które się tam znajdują. 

19. Sprzęt znajdujący się w ogrodzie jest codziennie  dezynfekowany. 

20. Zasady szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami ujęte są w odpowiedniej 

procedurze. 

21. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia zostało ujęte w odpowiedniej 

procedurze. 

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć lekcyjnych  

i rewalidacyjnych szkoła wprowadza następujące  zasady:   

 Zgodny z zaleceniami GIS odstęp pomiędzy stolikami w sali (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna), 

 w miarę możliwości jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, 
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 sale lekcyjnej lub terapeutycznej oraz przedmioty i sprzęty, które się w nich znajdują  

są dezynfekowane zgodnie z harmonogramem, 

 uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w jego tornistrze,  

 uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, 

 uczniowie każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu, 

 rodzice zobowiązani są do ich zdezynfekowania, 

 nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do jej potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,  

 podczas przerw wietrzone są sale lekcyjne i terapeutyczne, 

 ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, 

 nauczyciele zwracają uwagę, aby na korytarzach, holu szkoły szatni lub innych 

pomieszczeniach nie tworzył się sztuczny tłok a uczniowie zachowywali dystans 

społeczny, 

 przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie wraz z nauczycielem i pomocą 

nauczyciela mogą wyjść na boisko szkolne,  

 sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany z godnie z harmonogramem, 

 w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub dezynfekowane 

zgodnie z harmonogramem. 

 

 

V. HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW 

 
      Pracownicy szkoły przychodzą do pracy bez objawów sugerujących infekcję 

      górnych  dróg oddechowych.  W razie wystąpienia wyżej wymienionych 

      objawów proszeni są o jak najszybszy kontakt z lekarzem. 

 
1. Pracownicy szkoły przychodzący do ZSS „Dać Szansę” STO  mają obowiązek  

dezynfekować ręce w holu szkoły. 

2. Pracownicy szkoły wchodząc do szkoły mają obowiązek zmieniać obuwie. 

3. Pracownicy szkoły pełniący dyżur w holu szkoły, są wyposażeni  

w maseczki. 

4. Pracownik szkoły pełniący dyżur w holu szkoły przypomina osobom 

przyprowadzającym uczniów do szkoły o konieczności dezynfekcji rąk i zachowania 

dystansu. 

5. Pracownik szkoły pełniący dyżur w holu szkoły pilnuje ilości osób mogących 

jednocześnie przebywać w holu szkoły i szatni. 

6. Po przebraniu w szatni uczeń udaje się na zajęcia, najmłodsi uczniowie i uczniowie, 

którzy tego wymagają są odbierani z holu szkoły przez pracownika szkoły  

i odprowadzani na zajęcia. 
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7. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń, który jest w szkole 

ma gorączkę 38 stopni lub powyżej powiadania o tym wychowawcę lub dyrektora, 

wicedyrektora, pielęgniarkę szkolną.  

8.  Uczeń  zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób. O zaistniały fakcie niezwłocznie zostają poinformowani 

(przez  wychowawcę, pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela, który zauważył 

niepokojące objawy)   rodzice/prawni opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

Chory uczeń pozostaje pod nadzorem oddelegowanego pracownika szkoły. Dyrektor 

lub wicedyrektor kontaktuje się ze stacją sanitarną w celu uzyskania informacji co do 

dalszego postępowania. 

9. Nauczyciele dbają o regularne mycie rąk wodą z mydłem przez 30 sekund oraz 

pilnują, aby robili to również uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie z ogrodu (boiska) i po skorzystaniu z toalety. 

10. Nauczyciele przypominają uczniom o niedotykaniu ust, oczu, nosa. 

11. Nauczyciele wietrzą sale, w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na 45 min. 

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia  dezynfekują wykorzystywane na zajęciach pomoce 

dydaktyczne i terapeutyczne po zakończonych zajęciach. 

13. Sale lekcyjne i gabinety są dezynfekowane według harmonogramu. 

14. Pomoc nauczyciela dezynfekuje łazienki według harmonogramu. 

15. Każdy pracownik szkoły dezynfekuje toaletę po skorzystaniu z niej.  

16. Pracownicy szkoły oddelegowani do wykonywania prac porządkowych i dezynfekcji 

pomieszczeń szkolnych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych 

wykonują te czynności według harmonogramu.  

17. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzegać czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak,  

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących  

do dezynfekcji. 

18. Poszczególni nauczyciele przyprowadzają na swoje zajęcia i odprowadzają do sal 

lekcyjnych uczniów, którzy tego wymagają.  

 

VI. ZASADY  BEZPIECZNEGO  SPOŻYWANIA  POSIŁKÓW 
 

1. Uczniowie spożywają posiłki w swojej sali lekcyjnej.  

2. Uczniowie korzystają z kuchni pod nadzorem pracownika szkoły. 

3. Przed posiłkiem uczniowie dokładnie myją ręce. 

4. Uczniowie mogą korzystać z cateringu lub z prowiantu przynoszonego z domu. 

5. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w szkole myte są w zmywarce  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 st. C (zaleca się mycie z funkcją 

wyparzania). 
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VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Niniejsze procedury obowiązują od 1 września 2021 roku do odwołania.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze będą wprowadzane w zależności od rozwoju 

sytuacji i aktualnych potrzeb. 

 

 

 

 


