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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. 

 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.  

 Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły. 

 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 Podstawowym sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 
jest kontakt telefoniczny. 

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy i zapewnia dezynfekowanie go po użyciu.  

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 
pracownika zaleca się dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 Pomiar temperatury u uczniów niepełnoletnich dokonuje się na podstawie zgód 
uzyskanych od rodziców/prawnych opiekunów.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje 
ucznia w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W przypadku 
braku możliwości zapewnienia opieki w izolatce nauczyciel izoluje ucznia w sali 
lekcyjnej zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Pracownik szkoły 
zawiadamia stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku 
ucznia pełnoletniego stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.  



 W miarę możliwości szkoła tak organizuje pracę, aby umożliwić zachowanie 
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 
miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły 
oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

 Zasady przebywania uczniów w przestrzeni wspólnej szkoły określają zapisy 
Regulaminu Bezpieczeństwa w Czasie Przerw.  

 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. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, są zabezpieczone przed dostępem. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, materace itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
są regularnie czyszczone lub dezynfekowane. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

 Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się korzystanie przez uczniów z 
boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w 
czasie przerw. 

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

 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.  

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy 
czyścić lub dezynfekować.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu do szatni umieszcza się środek 
do dezynfekcji rąk. 

 Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują 
zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 



 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa Regulamin 
Funkcjonowania Biblioteki Szkolnej. 

 Współpraca z pielęgniarką szkolną i zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej oraz godziny jego pracy oparte są o przepisy prawa oraz aktualne 
wytyczne m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania w czasie 
epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w 
przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.  

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 

 Do pracy w szkole 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. 

 Podczas organizowania pracy pracownikom z istotnymi problemami zdrowotnymi, 
które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować 
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

 Jeżeli u pracownika szkoły zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje 
się go w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu. Pracownik powinien 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną. 

 Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

 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. 

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

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