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Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na 

terenie 

Saskiej Szkole Realnej 

obowiązująca od dnia 01.09.2021 r. 

 

 

1. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Saskiej 

Szkoły Realnej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

„Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i 

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia 

epidemicznego” stworzonej przez Miasto Warszawa jest dostosowana do Saskiej Szkoły Realnej. Celem 

stworzenia niniejszych procedur jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkoły, w 

związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. W trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażenia stworzono 

szczegółowe wytyczne dotyczące reguł postępowania podczas wejścia do szkoły oraz podczas zajęć.  

Ustalono postępowanie w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania wśród uczniów oraz pracowników, 

ustalono zakresy odpowiedzialności oraz określono działania informujące, edukacyjne i zapobiegawcze.  

Kompleksowe działania są na bieżąco uaktualniane i dostosowywane do stanu epidemii, zgodnie z prawem 

oraz wytycznymi ze stron:  

Koronawirus: informacje i zalecenia - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Realizacja zajęć szachowych w warszawskich szkołach podstawowych w trudnym czasie pandemii COVID-

19 | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl). 

 

2. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w Saskiej Szkole Realnej. 

 

3. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

http://Koronawirus:%20informacje%20i%20zalecenia%20-%20Koronawirus:%20informacje%20i%20zalecenia%20-%20Portal%20Gov.pl%20(www.gov.pl)
http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/wars-i-sawa-graja-w-szachy/23113-realizacja-zajec
http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/wars-i-sawa-graja-w-szachy/23113-realizacja-zajec
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Ogólne zasady: 

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych 

grupach wiekowych. 

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i 

kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 
 

4. Postanowienia szczegółowe 

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do Saskiej Szkoły Realnej (dziecko również powinno przebywać w domu na 

kwarantannie). 

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Godziny przybywania   i wychodzenie ze szkoły wynikają z planu lekcji danej klasy, z zachowaniem 

możliwości uczestniczenia w udziale w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach dodatkowych wyrównawczych z 

zachowaniem. 

5. Na teren szkoły nie wchodzą rodzice/opiekunowie prawni uczniów; 

Wyjątek stanowią rodzice / opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich osoby uczniów Saskiej Szkoły 

Realnej po wcześniejszym umówieniu wizyty (spotkanie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotowym, 

dyrektorem itp.)  - zobowiązani są oni wtedy do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków 

ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. 

Jeśli z jakiś przyczyn rodzic/opiekun prawny ucznia będzie w budynku szkolnym jest zobowiązany w 

przestrzeni wspólnej spędzić minimum koniecznego czasu,  nie powinien prowadzić rozmów telefonicznych, 

spacerować z dzieckiem po terenie szkoły. Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę bez zbędnej zwłoki. 

6. Uczniowi mogą przychodzić do budynku szkoły przy ul. Skaryszewskiej 7  maksymalnie 15 minut 

przed lekcjami. 

7. Każdy wchodzący do budynku szkoły powinien zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji rąk 

(umieszczonym przy wejściu koło recepcji) lub założyć rękawiczki. Zaraz po przyjściu na piętro szkoły SSR 

należy umyć ręce mydłem i ciepłą wodą lub zdezyfekować. 
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8. Społeczność szkolną obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka. 

10. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lekcyjnych należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na samodzielny powrót dziecka ze szkoły od rodziców/opiekunów prawnych -podpisane 

oświadczenie rozesłane w formie elektronicznej, dostarczone przez ucznia do szkoły 1.09. 

11. W czasie uzasadnionego okolicznościami odbierania dzieci należy zachowywać dystans od innych, 

min. 1,5 m. 

12.   Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

13. Dziecko nie może przychodzić do szkoły, jeśli występuje, jeden z następujących warunków: 

- dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 38 C; 

- pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie. 

18.  Organizuje się zajęcie sportowe w zewnętrznych instytucjach, a także wycieczki w przestrzeniach 

zamkniętych, ale tylko w takich miejscach, które dają możliwość zachowania dystansu społecznego. 

19. Każda z klas ma wydzieloną salę dydaktyczną, do której uczniowie kierują się bezpośrednio po 

wejściu do budynku. 

20. Uczniowie po wejściu do szkoły mogą mieć mierzoną temperaturę przez wyznaczoną do tego osobę. 

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wchodzą/wychodzą do/z budynku wejściem głównym. Szatnia 

nauczycielska mieści się w wyznaczonej sali. 

22. Organizacja pracy szkoły przed rozpoczęciem zajęć: 

1) od 8:45-9:00 uczniowie klas pierwszych zbierają się w wyznaczonych i wskazanych przez 

wychowawców salach; 

2) od 9:00 rozpoczęcie zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

23. Każdy z uczniów opuszcza szkołę po skończonych lekcjach samodzielnie - jeśli rodzic wyda taką 

dyspozycję (Oświadczenie podpisane przez rodzica i dostarczone przez ucznia w dniu 1.09). 

24. Wyjścia ucznia odnotowuje na liście dziennej nauczyciel prowadzący z nim ostatnią lekcję/ /zajęcia 

dodatkowe. 

25. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

26. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

27. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z ogrodu. 

28. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji 

dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

29. Każdy z uczniów ma przydzielone miejsce w szatni do pozostawiania swoich rzeczy 

30. Uczniowie mogą przynosić bidony na wodę i mogą ją pobierać z kranów do tego przeznaczonych – 

zezwala się wyłącznie na napełnianie bidonów; niedopuszczalne jest picie wody bezpośrednio z ujęcia. 
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31. Zobowiązuje się pracowników szkoły do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz 

reżimu sanitarnego. 

32. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum 

pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się z zachowaniem 1,5 m odległości. 

33. Zaleca się jak największą liczbę zajęć na świeżym powietrzu. 

34. Młodzież w swoich salach, w gronie uczniów swojej klasy przebywa bez maseczek ochronnych. 

35.  W przestrzeniach wspólnych i w momentach mieszania się uczniowie / pracownicy szkoły poruszają 

się w maseczkach ochronnych: 

- w szatniach; 

- na korytarzach (w czasie przerw), w toaletach; 

- w czasie zajęć dodatkowych. 

36. Pracownicy szkoły korzystają ze wspólnych sprzętów (drukarka, komputer, tablet) w rękawiczkach 

ochronnych lub dezynfekują każdorazowo dłonie przed użyciem ich. 

37. Wszystkie sprzęty elektroniczne są dodatkowo dezynfekowane raz dziennie stosownymi środkami. 

38.  Z sali, w której przebywają uczniowie należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować  

39.  Uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby uczeń nie udostępniał swoich sprzętów innym, natomiast opiekunowie 

ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy. 

40. Uczniowie nie wymieniają się przyborami itp. 

41.  Sale, w których przebywają uczniowie, wietrzone są co najmniej raz na godzinę. 

42. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy powinien być umyty detergentem lub 

zdezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

43.  Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, szczególnie po przyjściu do budynku szkolnego, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 1 h, myją 

ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

44. Zaleca się korzystanie przez uczniów z ogrodu przyszkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

45. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

46. Uczniowie przed każdym korzystaniem z tabletów dezynfekują/myją dłonie. 

47. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować pracownika w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

48. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
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uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

49. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

50. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka. 

1. W przypadku, jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała. 

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących 

objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka (rekomendowany własny środek transportu). 

4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania 

dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza. 

5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym 

przebywało należy zdezynfekować. 

6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywało dziecko z objawami zakażenia. 

7. Dyrektor szkoły podstawowej informuje Zarząd szkoły o podejrzeniu zakażenia u dziecka. 

8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w 

porozumieniu z Zarządem podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie. 

Dyrektor Saskiej Szkoły Realnej Liceum Ogólnokształcącego przekazuje rodzicom informacje o 

czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych 

domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, 

jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki. 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, 

może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. 
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SASKA SZKOŁA RALNA 

ul. Skaryszewska 7 

03-802 Warszawa 

Tel. 788 924 310 

rekrutacja@saskarealna.edu.pl 
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