
Zarządzenie nr 23/2021/22 

Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu  

z dnia 25 kwietnia 2022 roku. 

 

w sprawie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Samorządowym Centrum Edukacji 

Szkolnej w Tyliczu 

 

Na podstawie 

-	wytycznych	zachowania	bezpieczeństwa	zdrowotnego	Głównego	Inspektora	Sanitarnego	z	

dnia	31	marca	2022	 r.1	dla	przedszkoli,	oddziałów	przedszkolnych	w	szkole	podstawowej	 i	

innych	form	wychowania	przedszkolnego	oraz	instytucji	opieki	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3,	

wydane	 na	 podstawie	 art.	 8a	 ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 z	 dnia	 14	marca	 1985	 r.	 o	 Państwowej	

Inspekcji	Sanitarnej	(Dz.U.	z	2021	r.	poz.	195)	

-	wytycznych	zachowania	bezpieczeństwa	zdrowotnego	MEiN,	MZ	i	GIS	dla	szkół	i	placówek	z	

dnia	4	kwietnia	2022r.	

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie SCES w Tyliczu, zwanej 

dalej „szkołą”,  w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na jej terenie 

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

zwanych dalej „wytycznymi”. 

 

§ 2. 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem. 



4. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na  teren szkoły, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

5. Ogranicza się przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 

dezynfekcję rąk przed wejściem na teren szkoły. 

6. Do komunikacji z opiekunami ucznia wykorzystuje się  techniki komunikacji na odległość 

w uzasadnionych przypadkach spotkanie odbywa się w budynku szkoły. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury. 

8. Uczeń, u którego występują niepokojące objawy chorobowe, jest izolowany w izolatce 

(gabinet pielęgniarki szkolnej) do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów  

9. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część 

korytarza szkolnego przed swoją salą, które są oznaczone informacją, dla kogo są 

przeznaczone. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

− ochrona podczas kichania i kaszlu, 

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

11. Regularnie myje się z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 

infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć.   

12. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i 

podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

13. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, przebywają w wyznaczonej części 

korytarza lub na powietrzu w wewnętrznej części dziedzińca. 

14. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności z 

niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie 

(pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.  

15. Ogranicza się kontakty personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi 

sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.  

 



§ 3 

Organizacja zajęć w przedszkolu 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej.  

2. Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myją ręce wodą 

z mydłem.  

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki lub na teren 

placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).  

6. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o 

regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.  

7. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są przynajmniej w czasie, gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.  

8. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do 

minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.  

9. Zapewniona jest szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.  

10. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy, służący do pomiaru temperatury  

11. Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów mierzona jest temperatura ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność.  

12. W razie zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję choroby 

zakaźnej dziecko jest odizolowane jest w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie 

powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.  

13. Organizacja pracy w przedszkolu i jej koordynacja, jest tak zorganizowana, aby 

uniemożliwiała nadmierne grupowanie się osób (dzieci). 

14. W przedszkolu stosowane są przez dzieci ogólne zasady higieny w tym m.in: częste mycie 

rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem 

(uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).  



15. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie przedszkola, ale 

z możliwością korzystania z terenów rekreacyjnych.  

16. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, jest regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu.  

17. W przedszkolu stosowane jest zdrowe odżywianie i nawadnianie organizmu. 

 

 

 

§ 4 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

 

1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), dezynfekują 

ręce. 

2. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem w pierwszej kolejności po przyjściu do 

szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety.  

3. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

4. Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, uwzględniając bezpieczeństwo 

uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

5. Stosując środki do dezynfekcji powierzchni,  ściśle przestrzega się zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji przede wszystkim czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji rąk. 

7. Urządzenia sanitarnohigieniczne, na bieżąco są czyszczone z użyciem detergentu. 



8. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, 

w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone. 

10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej 

infrastruktury szkoły. 

 

 

§ 5 

Strefa żywienia i stołówka 

 

1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są informacją, 

dla kogo są przeznaczone. 

2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także 

podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań 

produktów i higieny stanowisk pracy. 

3. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i 

nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce. 

4. Przed wejściem do stołówki uczniowie dezynfekują ręce. 

5. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

6. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły  

i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek (dotyczy 

przedszkola). Uczniowie szkoły podstawowej samodzielnie odbierają posiłek i zwracają 

naczynia, stosując zasady sanitarne. 

 



§ 6 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby 
zakaźnej u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych 

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest 

taka konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5. Ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadza dodatkowe sprzątanie 

zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 

dnia 25 kwietnia 2022 r. Obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku 

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej 

w sekretariacie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 



5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 
 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2022 roku. 

 

                                                                                                      Dorota Kuszenin                                                                                                                                            

Dyrektor SCES w  Tyliczu         

                                                                                                                            

 

 


