
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie  
Szkoły Podstawowej Nr 303 im. Fryderyka Chopina  

obowiązująca podczas akcji „Lato w Mieście”. 
 

Podstawa prawna:  
1. Wytyczne GIS, MZ i MEN, dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. 
 
 Informacje ogólne:  
1. W budynku szkoły w przestrzeniach wspólnych obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez uczniów, 
nauczycieli, pracowników i inne osoby wchodzące do placówki.  
2. Osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk.  
3. Wszystkie osoby dorosłe (pracownicy, nauczyciele, rodzice i inni) wchodzące na teren szkoły 
mają wykonywany pomiar temperatury.  
4. W przypadku, gdy temperatura jest równa lub przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy,  
a pozostałe osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę nie wchodzą na teren szkoły.  
5. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, 
zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) oraz 
zachowanie odpowiedniego dystansu, w szczególności zachowania co najmniej 1,5 m od innych 
osób.  
6. Na zajęcia „Lato w Mieście” mogą uczęszczać tylko dzieci bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 
 w warunkach domowych.  
7. Jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała u dziecka.  
8. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która będzie regularnie 
wietrzona, sprzątana i dezynfekowana. 
9. Do użytku w czasie akcji „Lato w mieście” mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale 
dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego.  
10. W grupie może przebywać do 15 uczestników (w przypadku dzieci do 10 roku życia) oraz do 20 
uczestników (w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia). Przy określaniu liczby dzieci w grupie 
należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika. Skład grupy nie 
ulega zmianie.  
11. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 
4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.  
12. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  
13. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 
przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.  
14. Należy ograniczyć aktywności uczestników sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami. 
15. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci są zobowiązani zachować dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  
16. Personel kuchenny i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 
 17. Dzieci będą mogły przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu 
możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.  
18. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 
dezynfekowany.  
19. Do szatni poszczególne grupy uczestników wchodzą rotacyjnie. 
20. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne 
środki ochrony osobistej - maseczki na usta i nos, rękawiczki jednorazowe. 



21. Wszystkie pomieszczenia i powierzchnie będą czyszczone i dezynfekowane:  
a) codzienne prace porządkowe, będą odbywały się ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 
uchwytów i powierzchni płaskich (klawiatury, włączników), w tym blatów w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków; 
 b) należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet;  
c) przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji (ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie byty narażone na 
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji). 
22. W wejściu budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym 
dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły. 
 23. Każdy pracownik i rodzic uczestnika akcji „Lato w Mieście” powinien zapoznać się  
z procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (procedury GIS). 
 24. Na terenie szkoły znajduje się wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in.  
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
25. Jeśli zajdzie taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 
w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie miało mierzona temperaturę ciała także w ciągu dnia.  
26. Jeśli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  
w odrębnym pomieszczeniu, a jego rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego 
odebrania dziecka ze szkoły.  
27. Dla dzieci biorących udział w akcji „Lato w Mieście”, po zgłoszeniu przez rodzica i opłacenia 
kosztów według standardowych zasad, będą przygotowane obiady, z uwzględnieniem poniższych 
wytycznych:  
a) organizacja żywienia w szkole, musi spełniać warunki higieniczne wymagane przepisami prawa 
odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego i dodatkowo wprowadzić należy zasady 
szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę 
możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny 
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów (szczególną uwagę należy zwrócić na 
utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 
b) korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, posiłki będą 
wydawane zmianowo. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł odbywać się będzie po każdej 
grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.  
28. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone  
w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  
 
Warunki i organizacja pobytu dziecka w szkole podczas akcji „Lato w Mieście” 
 
 1. Rodzice/opiekunowie dzieci, którzy chcą skorzystać z możliwości udziału dziecka w akcji „Lato  
w Mieście” powinni wypełnić i złożyć stosowne dokumenty (karta kwalifikacyjna i deklaracja)  
w terminie zgodnym z harmonogramem zapisów.  
2. Każdorazowe przyprowadzenie dziecka do szkoły na zajęcia w ramach akcji „Lato w Mieście” jest 
równoznaczne ze spełnieniem wszystkich warunków ujętych w niniejszych procedurach.  
3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. 
 4. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły, placu zabaw oraz na boisku. Mogą być 
organizowane wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu 
oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej oraz w miejsca zapewniające ograniczony 
kontakt z osobami trzecimi. 



5. Rodzice/opiekunowie, przyprowadzający dzieci na zajęcia i odbierający dzieci po zajęciach, nie 
wchodzą na teren szkoły. Dziecko po wejściu do placówki, samo korzysta z szatni i udaje się do 
wyznaczonej sali na zajęcia. 
6. Przed wejściem do sali dziecko obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem. 
7. Każda osoba wchodząca do szkoły (dziecko, rodzic/opiekun dziecka/pracownik szkoły) zostaje 
poddana pomiarowi temperatury. W przypadku temperatury przekraczającej 38˚C nie ma 
możliwości wejścia na teren szkoły. 
 8. W sali, w której odbywają się zajęcia, dziecko nie ma obowiązku noszenia maseczki. 
 9. Nie przestrzeganie zasad jest narażeniem zdrowia i życia innych uczestników oraz pracowników 
szkoły.  
 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników akcji „Lato w Mieście” 
 
1. Rodzice/prawni opiekunowie przekazują kierownikowi/wychowawcy istotne informacje o stanie 
zdrowia dziecka w celu zapewnienia odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce.  
2. Zapoznają się z wytycznymi oraz akceptują regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania 
zasad obowiązujących podczas akcji „Lato w Mieście” na terenie szkoły. 
3. Składają deklarację o zapoznaniu się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 303 obowiązującymi podczas akcji „Lato w mieście” - (druk w załączniku).  
4. Wyrażają zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka w wejściu do szkoły oraz w ciągu dnia.  
5. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi akcji „Lato w mieście” numer telefonu lub inny 
kontakt umożliwiający szybką komunikację. 
6. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka 
wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności).  
7. Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, a w przypadku 
wynikających z alergii (katar, kaszel) należy złożyć oświadczenie u organizatora akcji. 
8. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 9. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, 
mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie 
kwalifikacyjnej uczestnika akcji „Lato w Mieście”. 
 10. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
 11. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub członków rodziny poinformować o tym fakcie 
dyrektora szkoły i stosować się do procedur GIS. 
 
Zobowiązania nauczycieli - wychowawców akcji „Lato w Mieście” 
 
1. Zobowiązują się do zapoznania z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 303 obowiązującymi podczas akcji „Lato w Mieście” oraz ich przestrzegania. 
 2. Mają obowiązek wyjaśnić dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  
w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 
3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę.  
4. Zwracają uwagę, aby uczestnicy często i regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  
5. Unikają organizowania większych skupisk uczestników w jednym pomieszczeniu.  
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły  
1. Wszystkie osoby zatrudnione w czasie trwania akcji „Lato w Mieście”, w tym kierownik  
i wychowawcy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 



oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji  
w warunkach domowych. 
 2. W szkole wyznacza się i przygotowuje (wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zdiagnozowania objawów chorobowych. 
 3. Pracownik, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe tj. duszność lub 
kłopoty z oddychaniem, stan podgorączkowy (powyżej 38˚C), objawy przeziębienia, gorączkę, 
kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu i telefonicznie 
kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony 
wirusem SARS-CoV-2. 
 4. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 3 pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
5. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej.  
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz MZ, dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się 
przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia się właściwą miejscową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostaje gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze uchwyty itp.). 
 9. Ustala się liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus, odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady - telefon 22 32 58 958 lub na infolinię 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa – telefon 22 25 00 115. 
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika akcji „Lato w Mieście” 
przebywającego na terenie szkoły 
 
 1. Jeśli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, kierownik akcji „Lato 
w Mieście” lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym 
pomieszczeniu oraz niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
dziecka z terenu szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
2. Kierownik powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 
dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  
3. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi 
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami 
zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  
4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  
5. Kadra powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania  
w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie akcji „Lato w Mieście”  
6. Kadra jest zobowiązana powiadomić kierownika oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka  
o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika. 
7. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są zobowiązani na bieżąco 
informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka wirusem, oraz 



wszelkich zaleceniach wydanym rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia 
przez dyrektora odpowiednich działań zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 
odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 
  
 
 
 
Załączniki – instrukcje: 

 mycia rąk  

 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%c4%85k-A4-druk.pdf 

 dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

 Wykaz Produktów Biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
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