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                                                                                              Pustków-Osiedle, dn. 31.08.2020 r. 

 

      

ZARZĄDZENIE NR  7/2020 
 

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Pustkowie-Osiedlu w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół w Zawodowych  im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu „Procedura zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas zajęć w związku  z wystąpieniem COVID-19” 

    

 

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam w  Zespole Szkół 

Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu Procedurę 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w związku z wystąpieniem COVID-19, która 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurami w terminie 2 

dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.08.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Nauczyciele – pocztą e-mail 

2. Pracownicy administracji  

3. Pracownicy obsługi 

4. A/a 
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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć 
w 

Zespole Szkół w  

 

w związku z wystąpieniem COVID-19  

 
 

Cel procedury 
Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży 
uczestniczącej w zajęciach edukacyjno-wychowawczych (zwanych dalej zajęciami) oraz 
pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu. 
 
Podstawa prawna 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), 

 
Zakres stosowania 

Procedura obowiązuje w obszarze obiektów i terenu Zespołu Szkół Zawodowych w 
Pustkowie-Osiedlu. 
 
Odpowiedzialność 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu odpowiada za ustanowienie 
i wdrożenie niniejszej procedury, a także za nadzorowanie przestrzegania zapisów niniejszej 
procedury przez podległych pracowników, uczniów, oraz osoby przebywające na terenie ZSZ. 
 
Pracownicy i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z zapisami procedury i ich 
bezwzględnego przestrzegania. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do powstrzymania się od 
prowadzenia zajęć i zgłoszenia Dyrektorowi przypadków w których nie mogą prowadzić zajęć w 
wyniku objęcia kwarantanną lub izolacją lub wystąpienia objawów choroby zakaźnej. 
 
Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów ze swojej klasy z zapisami procedury 
ze szczególnym uwzględnieniem zapisów odnoszących się bezpośrednio do zasad przebywania 
na terenie ZSZ w Pustkowie-Osiedlu. 
 
Nauczyciele i członkowie komisji egzaminacyjnych zobowiązani są do przypomnienia zasad 
postępowania wynikających z procedury przed rozpoczęciem zajęć oraz do skutecznego 
wyegzekwowania przestrzegania przez uczniów zapisów niniejszej procedury. 
 
Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą w zakresie postępowania 
zdającego oraz do stosowania się z jej postanowieniami. Uczniowie zobowiązani są do 
powstrzymania się od uczestnictwa w egzaminach przypadkach: objęcia kwarantanną lub izolacją 
lub wystąpienia objawów choroby zakaźnej. 
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Opiekunowie prawni Uczniów niepełnoletnich wyrażają zgodę na uczestnictwo podopiecznych 
w egzaminach w sytuacjach nie stwarzających zagrożenia dla innych uczestników zajęć. Za 
sytuacje stwarzające zagrożenie, które uniemożliwiają uczestnictwo w egzaminach, uważa się 
objęcie kwarantanną zdającego lub poddanie go izolacji lub wystąpienie objawów choroby 
zakaźnej. 
 
 
 
Opis sposobu postępowania 

1. W trakcie zajęć na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie: 

a. uczniowie, 

b. osoby zaangażowane w prowadzenie zajęć, tj. nauczyciele, obserwatorzy, 

specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, osoby 

obsługujące zajęcia pod względem organizacyjno-technicznym, asystenci 

techniczni, 

c. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni, 

d. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 

e. opiekunowie prawni uczniów, 

f. osoby postronne wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania z pracownikiem 

szkoły. 

2. W Szkole w dniach zajęć nie mogą przebywać osoby inne niż wymienione w punkcie 1. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 6.00 do 15.30, zapewniając przeprowadzenie zajęć. 

4. Uczniowie zobowiązani są  przynosić własne przybory niezbędne do użycia podczas zajęć, 

jak przybory piśmiennicze, linijka, cyrkiel, kalkulator, książki, zeszyty. 

5. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczestników zajęć. 

6. Szkoła nie zapewnia posiłków podczas zajęć. Uczniowie będą mogli zjeść w przerwie 

pomiędzy zajęciami posiłki gotowe przyniesione wcześniej. 

7. Opiekun prawny ucznia jest obowiązany zapewnić, że uczeń: 

a. będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może 

przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce; 

b. nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami) 

8. Opiekun prawny ucznia zobowiązany jest zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) rzeczy jakie uczeń przynosi do szkoły. 
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9. W dniu w którym przeprowadzane są egzaminy mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne 

(z zastrzeżeniem punktu 1) wyłącznie po ich zakończeniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. 

10. Uczniowie przebywający w szkole zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu 

społecznego – minimum 1,5 metra w sali podczas zajęć (1 uczeń – 1 ławka szkolna) – 

zgodnie z rysunkiem: 

 

 

11. UWAGA: w przypadku braku możliwości zachowania w danej klasie dystansu 1,5 

metra pomiędzy uczniami wszyscy przebywający w danej klasie zobowiązani są do 

zakrywania nosa i ust, np. poprzez stosowanie maseczek, przyłbic itp. rozwiązań. 

12. Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie, pracownicy oraz interesanci z objawami 

chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną.  

13. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych za zgodą uczniów lub rodziców/opiekunów/ uczniów niepełnoletnich 

dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia. 

14. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, ani przychodzić pracownicy, którzy na podstawie 

przepisów prawa obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji. 

15. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są zakrywać usta i nos (np. za pomocą maseczki, 

przyłbicy ochronnej, materiałem). 

16. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do: 

a. Noszenia maseczki ochronnej przez cały czas przebywania w Szkole. Maseczkę 

można zdjąć po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej (wyłącznie w przypadku gdy 

możliwe jest w danej Sali zachowanie dystansu 1,5 metra pomiędzy osobami w 

niej przebywającymi). 

b. Dezynfekcji rąk, którą przeprowadza zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do 

procedury. 
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c. Przebywania na terenie Szkoły w wyznaczonych miejscach (Uczniowie podczas 

zajęć nie opuszczają danej Sali za wyjątkiem skorzystania z toalety lub przejścia 

do Sali kształcenia zawodowego). 

d. W przypadku badania termometrem bezdotykowym pracowników przy wejściu 

do szkoły; przy wyniku co najmniej 38°C nie dopuszcza się go do pracy i zaleca 

skorzystanie z porady medycznej. 

 

17. Każdorazowo gdy uczniowie opuszcza miejsce w Sali egzaminacyjnej lub stanowisko 

egzaminacyjne zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, a także gdy podchodzi do niego 

egzaminator lub członek komisji egzaminacyjnej. 

18. Osoby które ze względów zdrowotnych nie mogą korzystać z maseczek powinni używać 

przyłbic, które nie utrudniają oddychania. 

19. Pracownicy Szkoły obsługujący uczniów i inne osoby zobowiązani są do wykonywania tych 

czynności w maseczkach oraz rękawiczkach. 

20. W przypadku gdy w Sali z uwagi na możliwość utrzymania dystansu społecznego 1,5 metra 

pomiędzy uczestnikami zajęć: 

a. Prowadzący zajęcia poruszając się po Sali, podchodząc do stanowiska ucznia 

zobowiązani są do noszenia maseczek. 

b. Uczeń do którego stanowiska podszedł prowadzący zajęcia zobowiązany jest do 

założenia maseczki. Maseczkę można ściągnąć po odejściu nauczyciela. 

21. W trakcie przerwy drzwi wejściowe do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku 

powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w zajęciach nie 

musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje w których sale egzaminacyjne są 

wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

22. W trakcie zajęć wyznaczony przez Dyrektora pracownik obsługi szkoły dyżuruje przy 

drzwiach wejściowych do szkoły uniemożliwiając wejście na jej teren podczas trwania zajęć 

innych osób niż wymienione w punkcie 1. 

23. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach głównych znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy 

się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na 

COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

24. Dyrektor Szkoły zapewnia: 

a. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z 

pomieszczeń szkoły oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole; 

b. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu, przy wejściu do 

szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki 

ochronne dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie 

zaistnienia takiej potrzeby; 
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c. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy 

dozownikach z płynem; 

d. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe 

wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki 

jednorazowe  oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

e. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i 

procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim 

pracownikom szkoły jak i rodzicom uczniów uczęszczających do szkoły. 

25. Opiekun danej Sali lekcyjnej zobowiązany jest usunąć z Sali będącej pod jego opieką 

przedmioty i sprzęty (lub uniemożliwia do nich dostęp), których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. 

26. Opiekun miejsca służącego do spożywania posiłków (Sali jadalnej) zobowiązany jest do 

usunięcia z niej dodatków, takich jak, np. przyprawy, jednorazowe sztućce, serwetki, 

wazoniki. 

27. Dyrektor: 

a. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z 

powierzonymi im obowiązkami; 

b. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas Uczniowie nie było przedmiotów, 

sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować; 

c. Prowadzi komunikację z opiekunami prawnymi dotyczącą bezpieczeństwa 

uczniów w szkole z wykorzystaniem telefonu i komunikacji za pomocą dziennika 

elektronicznego; 

d. Kontaktuje się z opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u ich podopiecznego; 

e. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, 

pracownika szkoły; 

f. Współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

g. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia; 

h. Zapewnia taką organizację, która umożliwi przychodzenie/wychodzenie oraz 

przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, 

uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy 

osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć; 
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i. Informuje za pomocą e-dziennika (dziennika elektronicznego) uczniów i ich 

opiekunów prawnych o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia. 

28. Każdy pracownik, uczeń przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest: 

 Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych w sposób opisany w załączniku do procedury, 

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

chusteczkę po użyciu należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć 

ręce, 

c. Unikania skupisk ludzi, 

d. Unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

e. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

f. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły; 

g. Dezynfekować lub myć wodą z mydłem ręce prze jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, 

wskazujących na chorobę zakaźną u ucznia; 

 Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

 Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m, a w przypadku gdy nie jest to 

możliwe stosować rozwiązania zasłaniające usta i nos, np. maseczki, przyłbice. 

29. Pracownicy administracji w miarę możliwości nie kontaktują się bezpośrednio z uczniami 

oraz nauczycielami. 

Procesy mycia i dezynfekcji 

30. Osoby sprzątające w placówce: 

a. Pracują w rękawiczkach; 

b. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, 

itd.; 

c. Dezynfekują toalety – na bieżąco, co najmniej 2 razy dziennie i po każdym dniu 

pracy szkoły; 

d. Po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 
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i. ciągi komunikacyjne – myją; 

ii. sale lekcyjne w których odbywały się zajęcia, a w szczególności krzesła, 

blaty, klawiatury, włączniki, klamki w drzwiach; 

iii. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i 

oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają Uczniowie i 

nauczyciele, drzwi wejściowe do szkoły,  szatnia (powierzchnie płaskie), 

kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 

iv. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie 

narażać uczniów ani pracowników na wdychanie oparów; 

v. w sali gimnastycznej myć podłogi, sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) detergentem lub dezynfekować (oraz po 

każdych zajęciach); 

vi. czyścić lub dezynfekować sprzęt i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć praktycznych (oraz każdorazowo po zmianie grupy uczestniczącej w 

zajęciach). 

e. Dezynfekują termometr bezdotykowy po użyciu w danej grupie. 

f. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego. 

Zasady higieny podczas zajęć  

31. Prowadzący zajęcia z uczniami:  

a. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z 

wytycznymi, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne 

zgodnie z przepisami dot. bhp; 

b. Przed rozpoczęciem egzaminu i w trakcie przerwy pomiędzy zajęciami 

zapewniają przewietrzenie Sali w której prowadzą egzaminy; 

c. Przypominają przed egzaminem zasady profilaktyki zdrowotnej oraz zasady 

bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, a w szczególności przekazać 

informacje o: 

i. Obowiązku zakrywania nosa i ust w przypadku bezpośredniego kontaktu 

z prowadzącym zajęcia lub pracownikiem szkoły, lub opuszczania 

stanowiska pracy ucznia, 

ii. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 
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iii. Konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po 

zakończonych zajęciach. 

iv. Zakazie pożyczania przyborów od innych uczniów. 

d. Dbają o to, by Uczniowie regularnie myli ręce (dezynfekowali), w tym po 

skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, 

zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem; 

e. Wietrzą salę, w której odbywają się egzaminy – przynajmniej raz na godzinę, jeśli 

jest to konieczne także w czasie zajęć; 

f. Dbają o to, by Uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z 

uczniami z drugiej grupy; 

g. Dbają o to, by Uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów; 

h. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; 

i. Dbają o to, by Uczniowie w ramach grupy nie wymieniali się przyborami 

szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej 

ławce, w swoim tornistrze; 

j. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę 

dzieci; 

k. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m; 

l. W przypadku zajęć dbają, by były regularnie myte lub dezynfekowane: biurka, 

stoły, klamki, włączniki światła, poręcze. 

m. Dbają aby w miarę możliwości sale lekcyjne były wietrzone podczas zajęć i w 

przerwach pomiędzy zajęciami.  

n. Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowy koszy znajdujących się w łazienkach. 

o. Dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. 

p. Utrzymują kontakt z opiekunami prawnymi niepełnoletnich Uczniów za pomocą 

środków komunikacji na odległość. 

32.  Woźna i konserwator szkolny:  

a. Dbają o to, by Uczniowie przychodzący na egzaminy dezynfekowali ręce przy 

wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, 

obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną 

przy dozowniku mydła), zachowując przy tym dystans społeczny między uczniami 

co najmniej 2 metry; 
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b. Wpuszczają na teren szkoły osoby spoza szkoły tylko, jeśli mają one zakryte usta i 

nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy 

wejściu do placówki; 

c. Wskazują osobom z zewnątrz szkoły obszar, w którym mogą przebywać, instruują 

odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy 

wejściu na teren szkoły lub noszenia jednorazowych rękawic; 

Przychodzenie uczniów do szkoły 

1. Na teren budynku szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo na wyraźne polecenie 

pracownika wpuszczającego uczniów do szkoły. 

2. Uczniowie oczekujący stoją wzdłuż chodnika prowadzącego do drzwi w odstępach 

minimum 2 metrów. 

3. Podczas zajęć na terenie szkoły  przebywają jedynie osoby, których obecność jest 

konieczna do zapewnienia realizacji tych zajęć. 

4. Uczeń wpuszczany jest do szkoły przez wyznaczonego pracownika, który dba o to, by 

uczniowie przy wejściu do szkoły zdezynfekował ręce, następnie kieruje zdającego do 

szatni – (jeśli jest taka konieczność) skąd uczniowie już sam idzie do Sali w której odbywa 

zajęcia. 

Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych 

1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach w przypadku chęci skorzystania z WC 

zobowiązana jest: 

a. Wychodząc z Sali w której odbywa zajęcia dezynfekując ręce; 

b. Po skorzystaniu z toalety należy wymyć ręce w sposób opisany w załączniku do 

procedury. 

c. Przed wejściem do Sali należy zdezynfekować ręce w sposób opisany w 

załączniku. 

Korzystanie z szatni 
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1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie Uczniowie uczestniczący w zajęciach 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie w wyznaczonych boksach po przyjściu do 

szkoły i odbierają je po skończonych egzaminach.  

3. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia odzieży 

wierzchniej. Po dokonaniu tej czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

4. Przebywając w szatni Uczniowie obowiązani są utrzymywać dystans społeczny – 

wynoszący co najmniej 2 metry. 

5. Uczniowie nie wchodzą do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia 

się w tym pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego. 

6. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans społeczny i nie 

torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne 

bezkontaktowe opuszczenie jej. 

7. Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

8. Podczas zawieszania ubrań należy korzystać z co najmniej co drugiego wieszaka. 

Opuszczanie szkoły po zakończeniu zajęć 

1. Uczniowie opuszczają salę w której odbywali zajęcia pojedynczo. 

2. Wychodząc dezynfekują ręce, następnie bez zbędnej zwłoki wychodzą z budynku 

(wychodząc z budynku mogą wstąpić do szatni jeśli wcześniej pozostawili w niej okrycie 

wierzchnie). 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz 

płyn do dezynfekcji rąk  (oraz przed wejściem do pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u zdającego, które wskazują na 

chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności, wynik 

pomiaru termometrem bezdotykowym minimum 38°C) pracownik lub  uczeń jest 

niezwłocznie izolowany od pozostałych osób – służy do tego specjalnie przygotowane 

pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru 

zdającego z placówki informując o powodach. 
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5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma 

prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (specjalista ds. administracyjnych, wychowawca) 

kontaktuje się telefonicznie z opiekunami prawnymi pozostałych uczniów z grupy i 

informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej 

sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł, poręczy itp.). 

8. Uczniowie w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, 

przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

9. Opiekunowie prawni izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych 

drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją 

pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 

dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy  drzwiach wejściowych) i 

wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-

19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, 

włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, powierzchnie dotykowe są myte i 

dezynfekowane. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-

19. 

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w 

przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia. 
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18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców/opiekunów prawnych lub pracowników 

o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim 

tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się 

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

Przepisy końcowe 

19. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej 

procedurze obowiązują każdego ucznia oraz pracownika. 

20. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 26 sierpnia 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 
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