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Funkcjonowanie  
Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Górze  
od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19, 

w tym: 
 

   Działania dyrektora w przygotowaniu placówki do 
rozpoczęcia nauki od 1 września 2020 r. w formie 
stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego – 
raport wraz z dokumentacją  

   Procedury postępowania z zachowaniem reżimu 
sanitarnego obowiązujące w szkole od 1 września 
2020 r. na czas realizacji statutowych zadań szkoły 
z uwzględnieniem wytycznych GIS i MZ  
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Ogólne procedury funkcjonowania LO w Górze podczas epidemii COVID-19 

   
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają w kwarantannie lub w izolacji.  

2. Uczniowie wchodzą do szkoły odpowiednim kanałem komunikacyjnym wg 

następującego harmonogramu:  

 Wejście nr 1 –wejście główne I  – KLASY I i II3 

 Wejście nr 2 – wejście główne II – KLASY II 4 i  III 

Od godziny 8:15 uczniowie wchodzą do szkoły tylko wejściem głównym  

3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce zgodnie z wywieszoną 

instrukcją.  

4. Przy wejściu do szkoły dokonywany jest pomiar temperatury ciała, każdemu 

uczniowi i pracownikowi termometrem bezdotykowym.  

5. Jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5*C  lub wyżej – pracownik 

nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej, natomiast uczeń 

jest izolowany, szkoła kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły.  

6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez pracowników i 

uczniów.  

7. Na lekcjach uczniowie siadają w ławkach w miarę możliwości w jak największych 

odstępach.  

8. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

lekcyjnej.  

9. Uczniowie muszą posiadać własne przybory szkolne i podręczniki. Zabrania się 

wymiany przyborów szkolnych między uczniami.  

10. Po każdej lekcji sala jest wietrzona, pracownik szkoły/ nauczyciel  dokonuje 

bieżącej dezynfekcji sali po każdej grupie. 

 11. W każdej sali lekcyjnej, na korytarzach na każdym piętrze znajduje się pojemnik 

z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją prawidłowego stosowania.  

12. Zobowiązuje się uczniów i pracowników do unikania większych skupisk ludzi, 

zachowania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach 

wspólnych oraz na terenie szkoły.  

13. W trakcie przerw lekcyjnych uczniowie w miarę możliwości spędzają czas na 

świeżym powietrzu.  

14. Korytarze i części wspólne budynku są na bieżąco wietrzone.  

15. Podczas przerw lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu 

szkoły.  



16. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny w 

szczególności: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust.  

17. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.  

a. Obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub 

mailowym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 

 b. Przed szkołą zamontowano skrzynkę podawczą, w której można pozostawiać 

korespondencję.  

18. Po zakończeniu zajęć w danym dniu przeprowadza się prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal, pracownik szkoły 

dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, 

pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych.  

19. Procedura obwiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania. 



1. Wstęp – analiza wytycznych sanitarnych od 1 września 2020 r. 

 

   W celu opracowania szkolnej dokumentacji, opisującej w całości przygotowanie szkoły do 

bezpiecznego funkcjonowania od dnia 1 września 2020 r. należy dokonać analizy wytycznych 

MEN, GIS i MZ.  

 

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. 

 

Organizacja zajęć w szkole: 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych lub w izolacji.  

  [informacja zostanie przekazana przez  wychowawców (e_dziennik, e_mail)  do rodziców i uczniów] 

 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

[informacja zostanie  umieszczona  do rodziców i uczniów na stronie internetowej szkoły -aktualne zasady 
poruszania się w przestrzeni publicznej] 

 

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 
szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

[na drzwiach wejściowych umieszczona zostanie  informacja o konieczności zdezynfekowania rąk  
wszystkich wchodzących do budynku, instrukcja użycia środka dezynfekującego oraz dozownik z płynem 

dezynfekującym] 

 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

[ informacja zostanie przekazana rodzicom  do jakiej przestrzeni publicznej mogą wchodzić rodzice np. 
główny korytarz w szkole i na jakich zasadach- zakrywanie nosa i ust, rękawiczki] 



 

 W miarę możliwości należy ograniczyć 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. 

[określone i przekazane rodzicom zostaną  zasady wchodzenia osób z zewnątrz do sekretariatu, 
księgowości np. w jakich godzinach, położenie pomieszczenia, zachowanie ochrony osobistej, podać nr do 

kontaktu z dyrektorem, pedagogiem  i inne konieczne]   

 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

[informacja do rodziców o konieczności podania numerów kontaktowych, adresów mailowych- wychowawcy 
klas 1 września na spotkaniu z młodzieżą w salach lekcyjnych]  

 

 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla 
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

[zakupiono  termometr bezdotykowy – pracownik obsługi będzie mierzył wszystkim wchodzącym do szkoły 
temperaturę, Będzie  wskazanie, gdzie termometr  jest przechowywany oraz umieszczenie instrukcji 

„obsługi” w zakresie dezynfekcji po każdym użyciu w grupie]  

 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

[przygotowano  izolatorium  s.11 parter  korytarzem w kierunku sali gimnastycznej , określono  zasady 
„odizolowania” ucznia i sposoby sprawowania opieki nad nim do czasu odbioru ucznia przez opiekunów] 

 

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły 
(np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny 
przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których 
odbywają się zajęcia. 

- zajęcia odbywają się wg ustalonego tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz kadry 
pedagogicznej. 

-zajęcia rozpoczynają się  o godz 8.00, 9.00 lub 10.00  trwają do 14.10, 15.00 lub 15.50, 

        -zajęcia z przedmiotów rozszerzonych np. j. polski, matematyka , biologia, fizyka, informatyka, j. obce, historia 
, wos, geografia, chemia są zblokowane po dwie godziny wówczas wprowadza się zasadę „2 lekcje = 90 
minut”, a więc nauczyciel będzie decydował kiedy wyjść na przerwę z młodzieżą, 

- w czasie przerw lekcyjnych młodzież przebywa w parku szkolnym lub przed budynkiem szkoły 

- na korytarzach zamontowano dozowniki z płynem dezynfekującym na każdym piętrze 3 dozowniki 



- w bibliotece i przybudówce zamontowano dozowniki z płynem dezynfekującym  

- w czasie przerw lekcyjnych pracownicy obsługi w pobliżu toalet pilnują przepustowości w toaletach  w celu 
obniżenia tłoku w łazienkach szkolnych 

- w czasie przerw lekcyjnych młodzież, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna używa maseczek, przyłbic, 
chust (zasłaniające usta i nos), wszyscy pracownicy i  młodzież zachowują dystans społeczny  

- w salach lekcyjnych młodzież zachowuje dystans społeczny w miarę możliwości jeden uczeń przy jednym 
stoliku (wyjątek stanowi rodzeństwo) 

- sale lekcyjne w miarę możliwości po każdej lekcji dezynfekcja ławek (nauczyciel po wyrażeniu zgody przez 
niego- ustalone to zostanie na radzie pedagogicznej) 

-  korytarze, łazienki, klamki, poręcze,  włączniki, drzwi  dezynfekowane w trakcie lekcji przez pracowników 
obsługi 

- po zakończonych zajęciach sale lekcyjne są gruntownie dezynfekowane przez pracowników obsługi 

- młodzież korzysta z szatni jeden boks jedna klasa  

- w szatni zamontowano dozownik z płynem dezynfekującym  

- wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele edukują młodzież pod kątem sanitarno- epidemicznym 

- wejście do szkoły: młodzież wchodzi do budynku dwom wejściami I wejście główne klasy I- IIabc3, II wejście 
kalsy IIab4 i IIIabcd 

 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

[wywieszono na holach, korytarzach oraz toaletach informacje/plakaty dla uczniów o konieczności mycia rąk, 
zasłanianiu ust przy kichaniu, potrzebie zachowania dystansu społecznego na przerwach, w szatni, etc] 

 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

[wskazano  dla nauczycieli i pracowników obsługi na konieczność usunięcia z sal i holu szkolnego 
pluszaków, miękkich foteli, a nauczycielom WF-u- materacy. ]  

 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szatni. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

[ opracowano instrukcję dla uczniów o niekorzystaniu i niepożyczaniu cudzych przyborów szkolnych i 
podręczników- wychowawca klasy informuje młodzież oraz rodziców] 

 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

[ opracowano instrukcję przestrzegania zasad ochrony epidemicznej na zajęciach WF-u] 

 



 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

[wpisano  do ogólnych zasad przestrzegania zasad epidemicznych] 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

[w miarę możliwości i warunków pogodowych nauczyciele mogą prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu – 
ławki szkolne i krzesełka wystawione przez pracowników obsługi- dezynfekcja] 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

[ zapisano wytyczne do organizacji zajęć WF - u] 

 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów                           i 
słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów                      i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 
poszczególnych branż.  

                                                                                                 [ nie dotyczy] 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach                              i 
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

                                                                                                  [nie dotyczy] 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                          w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

[umieszczono  w informacji dla rodziców i informacji dla uczniów]  

 

 Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, 
należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 
uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

[ zapisano  do organizacji dnia] 

 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić 
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji 
rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

                                                                                                  [nie dotyczy] 

 



 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

[zapisano w instrukcji] 

 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych  
w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

[opracowano instrukcję prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, specjalistycznych]  

 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

[opracowano zasady korzystania z biblioteki szkolnej] 

 

 Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania                                    i 
wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania                      z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania 
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia  
i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą 
na podstawie obowiązujących go wymagań określonych  
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia  
i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy 
i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów. 

[przekazano komunikat dla uczniów i rodziców o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w szkole 

W liceum pielęgniarka szkolna jest dostępna tylko jeden dzień w tygodniu (środa), w pozostałe  dni 
(poniedziałek , wtorek, czwartek , piątek) jest dostępna dla młodzieży liceum w Szkole Podstawowej nr 1 na 

ulicy Szkolnej.] 

 

 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie  z innych 
dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych 
dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS 
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-
woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/. 

                                                                                                  [wg zaleceń GIS] 

 Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania 
szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia 
wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.  

 Dotyczy także: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii.  

 

 

 

https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/


 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

[opracowano instrukcję czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń] 

 

 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 
i po skorzystaniu z toalety. 

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-
postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

 

Gastronomia  

[                                                                                                  [nie dotyczy]  

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia 
odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie 
środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 
oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


 Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami                  
w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę 
możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym 
wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej 
grupie.  

 W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego                          
i higienicznego spożycia posiłku. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,               
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu                      
i wyparzyć. 

 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych 
warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. 
Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

 Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)                   
z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca 
się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego 
wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone                            
w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy                               
i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być 
kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w 
danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

 

Organizacja pracy bursy/internatu 
 

[                                                                                                  [nie dotyczy] 

 Należy opracować wewnętrzny regulamin bursy/internatu oraz postępowania w razie 
zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz 
aktualnych przepisach prawa i poinformować o nim wychowanków przed ich przyjazdem. 
Regulamin powinien zostać także umieszczony w widocznym miejscu budynku oraz 
przekazany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.  

 Zaplanować i przeprowadzić szkolenia dla kadry bursy/internatu oraz wychowanków                  
z zasad zachowania bezpieczeństwa.  

 Rekomenduje się zorganizowanie monitorowania zachowania czystości w miejscach 
pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych                          
i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

 W bursie/internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                                
w warunkach domowych lub w izolacji.  



 Przy wejściu do bursy/internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka 
oraz pracownika (zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).  

 Wychowankowie bursy/internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu  
w bursie/internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą 
wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek 
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste  
w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy 
zabierać ze sobą do bursy/internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie/internacie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem 
bursy/internatu.  

 Bursa/internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia                       
u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast 
odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz 
umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.  

 W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować 
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, 
pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie 
użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki). 

 Pracownicy obsługi i administracji bursy/internatu powinni ograniczyć kontakty                               
z wychowankami oraz nauczycielami. 

 Jeżeli w bursie/internacie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet 
stomatologiczny, gabinet lekarski, to na podstawie obowiązujących wymagań określonych 
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Funduszu Zdrowia należy we współpracy ze świadczeniodawcą określić zasady oraz 
godziny korzystania z gabinetów oraz upowszechnić je wśród wychowanków i 
pracowników. 

 Dotyczy także: grup wychowawczych w: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
[opracowano  procedury] 

 

 Do pracy w szkole/internacie/bursie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 



(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,                            a  w 
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły/bursy/internatu powinni zostać poinstruowani, że 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. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                       w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie                     i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki 
do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 
obowiązujących w transporcie publicznym:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

 Placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, 
międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie                         
i pozaszkolne placówki specjalistyczne) korzystają z powyższych wytycznych oraz 
wytycznych dla obiektów sportowych: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-
odpowiedzi 

 Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

 Szkolne schroniska młodzieżowe oraz domy wczasów dziecięcych korzystają                             
z powyższych wytycznych oraz wytycznych dla obiektów hotelowych: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe 
 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe


 

Informacje dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r. – wariant 

„A”. 

 

Działania:  

1. Komunikat dla rodziców i uczniów – wzór 1. 
 

2. Umieszczono na stronie www, w łazienkach szkolnych, na korytarzach i w salach 
lekcyjnych informację dotyczącą zasad przestrzegania higieny w okresie epidemii – 
wzór 2. 

  

wzór 1 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 

2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszą młodzieżą  oraz Państwem! 

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać 

zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur 

postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie 

www  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również 

umieszczone w e-dzienniku. 

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym i na obiektach należących do placówki.   

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.  

3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.  

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem 

odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 



5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu rzeczy, które nie mogą być poddane dezynfekcji. 

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, 

poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.  

7.  Rodzice / opiekunowie przychodzący do szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły parter hol przy wejściu , zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem  min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                          
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może 

zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny 

kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela 

o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka 

w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. 

Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. 

9. W szkole obowiązuje noszenie  maseczek, przyłbic, chust (zakrywających usta i nos) na 

przerwach. 

10. Rodzic odprowadzający oraz młodziez  przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej 

zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic oraz młodziez  zobowiązana jest przed wejs ciem do 

budynku dezynfekowac  ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego 

się w dozowniku bezdotykowym przy wejs ciu gło wnym do placo wki. 

11. Uczeń nie przynosi do szkoły z adnych zabawek i innych przedmioto w wykonanych  

z materiało w pluszowych lub tkanin. 

12. Uczen  do szkoły moz e przynies c  przybory i podręczniki, kto re w czasie zajęc  mają 

znajdowac  się na ławce szkolnej ucznia. Uczen  nie moz e wymieniac  się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie moz e ich poz yczac . 

13. Rodzice nie przebywają na terenie placo wki dłuz ej niz  istnieje potrzeba. 

14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie 

oso b trzecich w pomieszczeniach placo wki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek załoz yc  maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekowac  ręce przed wejs ciem. 

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien byc  wyposaz ony w maseczkę zasłaniającą 

nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejs ciem do wyznaczonego obszaru, powinien uz yc  

płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic oczekuje na  dziecko w  wyznaczonym   miejscu, zachowując dystans społeczny i 

ograniczając do minimum kontakty z innymi. 



3. Młodziez   po zakon czonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjs cia gło wnego w celu 

opuszczenia szkoły.  Niezwłocznie przed wyjs ciem  z budynku nakłada  maseczkę na nos i 

usta. 

 

 
    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest 

rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie 

komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych 

przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem 

oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 
 

Z poważaniem 
Dyrektor szkoły 

 
 

 
- do wiadomości uczniów

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


wzór 2 

Na stronie www szkoły została założona zakładka „BHP w czasie koronawirusa”.  Ze strony 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i wielu innych umieszczono kilka ważnych 
załączników. 
  
Poniżej kilka załączam: 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



Procedura  przychodzenia , przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

I. Przychodzenie i przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły rodzic wysyła  wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich 

jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi. 

3. Młodzież przychodzi do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z 

poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

5. Młodzież przychodząca  do placówki zachowuje  dystans społeczny 1,5 -2 metrów. 

6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic  

z dzieckiem i w odstępie 2 metrów. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę 

zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. 

7. Rodzic przyprowadzający i odprowadzający dziecko  oraz młodzież przychodzą w 

maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do 

posiadania rękawiczek jednorazowych. 

8. Rodzic  oraz młodzież przy wejściu do szkoły jest zobowiązana skorzystać z płynu 

dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym. 

9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych rzeczy i przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 

11. Rodzice nie przebywają na terenie placówki chyba ,że  istnieje taka  potrzeba. 

12.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS 

przebywanie osób trzecich  w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do 

niezbędnego minimum. 

13.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

14. W sytuacji, gdy pracownik  zauważy, że dziecko ma  objawy chorobowe sugerujące 

chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły i skierowaniu 

go do izolatorium. 

 



 

II. Powrót młodzieży  do domu ze szkoły.  Odbieranie dziecka ze szkoły. 

 

1. Młodziez   po zakon czonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjs cia gło wnego w celu 

opuszczenia szkoły.  Niezwłocznie przed wyjs ciem  z budynku nakłada  maseczkę na 

nos i usta. 

2. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien byc  wyposaz ony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejs ciem do wyznaczonego obszaru, 

powinien uz yc  płynu dezynfekującego. 

3. Rodzic oczekuje na  dziecko w  wyznaczonym   miejscu, zachowując dystans społeczny 

i ograniczając do minimum kontakty z innymi. 

 

 

 



 

 

Procedura pobytu  w sali dydaktycznej  
 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 

kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca 

świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu 

usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie 

wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczycie lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w 

której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia kilkakrotnie  w 

odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów może  przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel 

ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego 

nauczyciela lub pracownika obsługi. 

8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

9. Nauczyciel obserwuje młodzież podczas zajęć, ingeruje w konflikty, jeśli nie są w stanie 

same ich rozwiązać. 

10. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

11. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym, w parku szkolnym  oraz 

do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

12. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia młodzieży   zapewnienia  minimum 1,5 metra odległości od innych osób , 

założenia maseczki. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego 



wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu 

społecznego.   

13. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

14. Młodzież  korzystająca z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymienia się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

15. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć i konsultacji. 

16. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

18. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

19. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska sportowe  



 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  organizuje wyjścia poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Młodzież  uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będzie mogła  

korzystać  z boisk sportowych  przy zachowaniu dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe nauczyciel dyżurujący /wychowawca 

klasy przypomina zasady  dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole zasady  korzystania z boiska 

i parku szkolnego. 

4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą 

uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na zewnątrz  nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę itp.)i wychodzą. 

7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. 

Powrót do budynku szkoły z  boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez 

nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. 

Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane 

w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez 

oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. 

Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów 

może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji. 



 

Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym / w parku szkolnym  
 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego parku i  boiska 

sportowego przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Park szkolny i  boisko szkolne są zamknięte  dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym  lub w parku nie może przebywać więcej niż trzy grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy                 

i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów. 

4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między 

wyznaczonymi placami  dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość 

między dziećmi minimum 1,5 metra. 

5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

6. W parku i na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

7. W parku i na boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej 

strefie. 

8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze 

sobą.  

9. Podczas pobytu w parku i na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z 

tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały 

wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

10. Urządzenia znajdujące się na terenie parku i boisku dopuszczone do użytku przez 

Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

 



 

 

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie 

zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych  
 

 

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych                           

u ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt pracownikowi obsługi. 

2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez 

dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej 

dezynfekcji. 

3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 

dwie osoby, czyli dziecko i pracownik obsługi lub nauczyciel.  

4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być 

ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, 

maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem. 

5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego 

woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy 

zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka ze szkoły. 

6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 

środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych                    

w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć                   

w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych                   

i maseczki na nos i usta. 

 



 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem 

FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną 

przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 
 

 



Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby 

nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 



 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się zaraz po wejściu do  szkoły, zgłasza  

pracownikowi obsługi  spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania 

oraz nazwisko nauczyciela. 

4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Librus lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel: 65-

543-23-41 lub drogą mailową dziennika Librus, wicedyrektorem – tel.65-543-23-41 lub 

mailowo przez dziennik Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych 

w pkt. 2,3,4. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły: tel65-543-23-41  

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 







 

Procedura  czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz  pomocy 

dydaktycznych 
 

Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz zapobiegania i 

przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności 

mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.W przypadku szkół  

dezynfekowanie pomocy oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

 
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 
 

1. Wszystkie  pomoce dydaktyczne i sprzęty oraz przedmioty niezbędne do prowadzenia 

zajęć (np. klawiatury komputerowe, mysze,  mikroskopy, menzurki, blaty ławek) należy 

dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem 

szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

Mycie i czyszczenie nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego 

drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja  za pomocą specjalnych preparatów. 

Etap 2: dezynfekcja 
 

1. Przed dezynfekcją pomoce dydaktyczne oraz przedmioty   powinny zostać umyte — 

dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa higienicznego, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego 

umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Pomoce dydaktyczne, ławki szkolne, krzesła, biurka , blaty, klamki , poręcze, 

włączniki , korytarze  powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem 

nietoksycznym dla dzieci i młodzieży : 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji pomoce dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia  w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda, płyn do naczyń, mydło 
szare. Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 



 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 

Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie 

wytrzeć do sucha. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

 Przy wejściu głównym widnieje tablica informacyjna z  numerami telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i 
służb medycznych.  

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie, 
zakładają  maseczkę aby  miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących 
stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 
i po skorzystaniu z toalety. 

 Zapewniony będzie systematyczny monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzegane będą  zalecenia producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany będzie  czas 
niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Na bieżąco odbywać się będzie dbałość o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w 
tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek oraz w razie potrzeb  rękawic 
jednorazowych, szkoła  zapewnia pojemniki do ich wyrzucania na korytarzach szkolnych 
na każdej kondygnacji.  



  

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane 



 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, biologii, 

fizyki , chemii i  innych  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 

sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja   korzystania  z zasobów biblioteki szkolnej 

 

1. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik (zakryte usta i nos maseczką). 

2. Z biblioteki może korzystać każdy uczeń,  nauczyciel lub pracownik szkoły po 

uprzednim umówieniu się poprzez e_dziennik lub za pomocą poczty 

elektronicznej, stosując wytyczne sanitarno- epidemiczne. 

3.  Zwrot książek odbywa się w sposób następujący: czytelnik otwiera książkę z 

widocznym kodem kreskowym, bibliotekarz skanuje zdalnie kod, czytelnik 

umieszcza książkę w bezpiecznym pojemniku. 

4. Po wyjściu czytelnika , pojemnik z książkami bibliotekarz opatruje kartką 

samoprzylepną z datą zwrotu. Książki trafiają do 3 dniowej kwarantanny. 

Bibliotekarz przenosi je w rękawiczkach , które następnie dezynfekuje i 

przechowuje w czytelni. 

5. Procedura wypożyczania polega na tym, że czytelnik precyzyjnie wskazuje 

(osobiście na miejscu w wypożyczalni, poprzez e_dziennik lub maila) 

książkę(książki) , którą chce wypożyczyć. Bibliotekarz skanuje kod kreskowy 

danego woluminu i przekazuje pozycję uczniowi. Jeżeli czytelnik weźmie 

książkę do ręki i jej nie wypożyczy trafia ona do kwarantanny. 

6.  Po każdej wizycie lada biblioteczna jest dezynfekowana przez bibliotekarza. 

7.  Czytelnia jest zamknięta. Czytelnik może korzystać z gazet, czasopism lub 

książek wypożyczając je do domu bez wchodzenia do czytelni. Po zwrocie 

trafiają do kwarantanny. Nie można korzystać z komputerów w czytelni. 

8. Czytelnik w bibliotece przebywa wyłącznie w wypożyczalni w pobliżu lady 

bibliotecznej , zachowując wszelkie środki ostrożności zakażenia COVID 

2019. 

9. Bibliotekarz zobowiązany jest  do korzystania z rękawiczek wielokrotnego 

użytku, które po każdorazowym użyciu je dezynfekuje oraz maseczki 

zakrywając usta i nos. 

  

 



Instrukcja  wchodzenia osób z zewnątrz do sekretariatu , księgowości 

 

   1. Rodzice / opiekunowie/ osoby trzecie przychodzący do szkoły mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły parter hol przy wejściu , zachowując zasadę dystansu od 

pracowników szkoły min. 1,5 m- 2m, wykonują telefon do sekretariatu , schodzi pracownik 

i obsługuje interesanta.  

          2. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawic 

jednorazowych. 

3.  Rodzice /opiekunowie /  osoby trzecie  zobowiązane są przed wejściem do budynku 

dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w 

dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 

  

 

 

Regulamin prowadzenia zajęć  z wychowania  fizycznego w okresie epidemii  

 
1. Na zajęcia wychowania fizycznego może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 
2. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację zajęć i jej koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami ćwiczącymi na zajęciach wychowania fizycznego. 
 
3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 
należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 
4. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. 
 
5. Podczas zajęć wf obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 
6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 
czyścić lub dezynfekować. 
 
7.Salę gimnastyczną należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady korzystania z sali gimnastycznej/ salki fitness 

 

 W przypadku korzystania z sali gimnastycznej / salki fitness obowiązują następujące zasady 

bezpieczeństwa: 

- weryfikacja uczestników (zgłoszenie pracownikowi szkoły osób wchodzących), 

- zachowanie dystansu społecznego, 

- dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających salę gimnastyczną, 

- przebywający w sali gimnastycznej nie ma obowiązku zakrywania twarzy, 

- jedna grupa + jeden  nauczyciel korzystający z sali, 

- brak możliwości korzystania z umywalek i pryszniców, 

- dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie, 

- korzystanie wyłącznie ze sprzętu treningowego szkolnego. 

 
 
 
 
 

Procedury  ochrony przed zakażeniem epidemicznym na zajęciach wychowania 

fizycznego  

 

1. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Zabieg 
dezynfekcji rąk powtarzamy po wyjściu z sali,obiektu sportowego. 

2. W zajęciach wychowania fizycznego może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji (pojawienie się na 
zajęciach jednoznacznie określa brak przeciwskazań). 

3. Uczeń w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek. 

4. Zalecany jest bufor czasowy do 5-10 minut pomiędzy lekcjami w celu bezkontaktowej 
wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji podłogi, urządzeń i sprzętu sportowego. 
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

5. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik 
lekcji/zajęć powinien posiadać bidon lub wyraźnie podpisaną butelkę. 

6. Przy przerwie na picie wody, każdy musi zdezynfekować ręce.  

7. Na sali powinny być wyznaczone miejsca, w których bidony lub butelki, oraz inne 
akcesoria niezbędne do treningu (nakolanniki, okulary itd.) mogą zostać odłożone. Powinny 
też być zachowane odpowiednie przestrzenie pomiędzy takimi strefami na akcesoria (2 
metry minimum). 

8. Każdy uczestnik lekcji/zajęć powinien mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia 
potu w trakcie trwania zajęć. 

9. Zakaz używania „przechodnich” koszulek treningowych.  



10. W czasie zajęć nie wykonujemy okrzyków w dotychczasowej formie składania rąk w 
jedno miejsce. Unikamy wszelkiego rodzaju „zachowań zespołowych” typu przybijanie 
„piątek” itp. 

11. Jeżeli charakter lekcji/zajęć nie wymaga używania dużej ilości sprzętu, np. korzysta się 
tylko z piłek  i następny trening może być przeprowadzony bez sprzętu używanego na 
zajęciach poprzedzających, to nie trzeba czekać na dezynfekcję sprzętu i można zaczynać 
następne zajęcia, pod warunkiem, że: 

- sprzęt na nowe zajęcia nie był używany lub był już dezynfekowany 

- sala posiada osobne wejście i wyjście 

Obydwa warunki muszą być spełnione OBLIGATORYJNIE. 

12. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna 
(min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to sala musi być stale wentylowana. 

  
 

Regulamin dyżurów nauczycielskich 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Plan dyżurów ustalany jest przez wicedyrektora szkoły, a zatwierdzony do realizacji przez 

dyrektora szkoły                           i zmieniony równocześnie ze zmianą tygodniowego planu 

zajęć.  

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem kobiet w 

ciąży (powyżej czwartego miesiąca).  

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Nauczyciel pełni dyżur we wszystkich miejscach, gdzie przebywają uczniowie (§ 14 ust. 1 

rozporządzenia dotyczącego bhp w szkole): korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, gabi-

nety lekcyjne, plac szkolny.  

6. Dyżury obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne.  

7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godz. 07:45, ostatni dyżur 

kończy się po 8 godzinie lekcyjnej.  

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego 

dyżury. Jeżeli nauczyciel                   w czasie tym pełni własny dyżur, to wicedyrektor 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

9. Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają bezpieczeństwo uczniów przy szatniach 

sali gimnastycznej, podczas przejścia uczniów i ich pobytu w hali "Arkadia" oraz na 

stadionie. 

10. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć w wyznaczone 

miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku 

na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi. 

11. Każdy dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania po-

danego poniżej  

       zakresu obowiązków. 

 

 

 

 



II. Obowiązki nauczyciela dyżurnego 

Nauczyciele zobowiązani są do:  

1. Punktualnego rozpoczynania dyżurów i pełnienia ich w określonym przez harmonogram 

miejscu i czasie. 

2. Bacznego obserwowania młodzieży i zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom. 

3. Interweniowania w sytuacjach niebezpiecznych lub w przypadku nieprzestrzegania 

regulaminu szkoły. 

4. Udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniu mającym 

znamiona wypadku, zawiadomienia dyrektora szkoły i – jeśli zachodzi taka potrzeba – 

wezwania pomocy lekarskiej. 

5. Dbania o czystość, ład i porządek w miejscu pełnienia dyżuru. 

6. Informowania wychowawców klas o zauważonym nagannym zachowaniu poszczególnych 

uczniów. 

7. Zgłaszania dyrektorowi szkoły wszelkich zauważonych w pomieszczeniach pełnienia 

dyżuru usterek i zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia. 

8. Nieopuszczania miejsca dyżuru bez wiedzy przełożonego.  

Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe 

z niesumiennego wypełniania ww. obowiązków. 
 

III. Podstawowe środki ochronne związane z koronawirusem COVID-19. 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19, na terenie szkoły wprowadza 

się dodatkowe obowiązki dla nauczycieli dyżurujących: 

1. Każdy nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki 

ochronnej lub  przyłbicy. 

2. Zachować dystans społeczny od drugiej osoby, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący 

min. 1,5 m.  

3. Zwracać uwagę, aby każdy uczeń podczas  przerwy posiadał osłonięte usta i nos 

maseczką ochronną lub przyłbic, chustą. Wyjątek stanowi uczeń, który podczas przerwy 

spożywa posiłek. 

4. Nauczyciel dyżurujący przy wejściu do szkoły zwraca szczególną uwagę na uczniów 

wchodzących do budynku szkoły, aby obowiązkowo dezynfekowali ręce oraz mieli 

założoną maseczkę ochronną, chustę lub przyłbicę na usta i nos. 

5. Zwracać uwagę uczniom, którzy gromadzą się w zbyt dużych grupach bez niezbędnego 

odstępu po między sobą wynoszącego min. 1,5 m. 

6. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów choroby u ucznia, należy go 

natychmiast zaprowadzić do pomieszczenia przeznaczonego na izolatorium i powiadomić 

niezwłocznie dyrektora szkoły, który informuje rodziców/opiekunów prawnych.  

    

Powyższe obowiązki dot. koronowirusa SARS-Cov 2 obowiązują do momentu 

odwołania ich przez dyrektora szkoły w chwili zniesienia stanu epidemiologicznego 

przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. 

 



 

 

 


