
Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19    

w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy (dotyczy szkoły ponadpodstawowej) 

obowiązująca od dnia 1września 2020 r. 

  

Cel procedury 

  

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa                   

i higieny uczniom  objętych edukacją na  terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy 

(dotyczy szkoły ponadpodstawowej) oraz wszystkim pracownikom szkoły  zgodnie  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej w związku rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021. 

  

I.   Odpowiedzialność 

  

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznane z nią pracowników oraz 

rodziców jest Dyrektor szkoły. 

2. Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej szkoły. 

3. Pracownik wykonujący pracę na terenie placówki odpowiedzialny jest za przestrzeganie 

zasad  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z niniejszą procedurą. 

  

   II.  Procedura przychodzenia uczniów do szkoły. 

1. 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. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o dezynfekowaniu rąk oraz zapoznaniu  

się z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły  

obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.  

3. Ogranicza się przebywanie w szkole  osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, 

(obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub  dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) w wyznaczonych obszarach.  

4. Szkoła zapewnia szybką komunikację z opiekunami ucznia poprzez telefon, e-mail, 

dziennik elektroniczny.  

5. W szkole używa się  termometru bezdotykowego.                     

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, takiego ucznia odizolowuje się   

w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

  

III.  Procedury organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych  

w szkole. 

 

1. Sale lekcyjne, pomieszczenia klasowe należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.  

2. Osoby pracujące z uczniami mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra. 



3. Podczas zajęć lekcyjnych w danym oddziale uczeń nie ma obowiązku stosowania 

maseczek ochronnych. 

4. W szkole 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. 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy bezzwłocznie usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp 

uczniom. Środki dydaktyczne do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć obowiązkowo należy czyścić lub dezynfekować. 

6. Uczeń przychodzący do szkoły posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje się detergentem lub 

zdezynfekuje po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

8. Obowiązkowo należy wietrzyć sale, części wspólne (ciągi komunikacyjne) co najmniej 

raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły.  

10. Podczas przerw międzylekcyjnych zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego oraz obowiązkowo stosujemy na usta i nos maseczki ochronne  

lub przyłbice. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, ogranicza się  ćwiczenia i gry kontaktowe.  

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to, nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami.  

13. W szkole uczniowie mogą korzystać z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i zasad higienicznych.  

14. Ustala się odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. Regulamin korzystania z biblioteki. 

15. Ustala się odrębne zasady współpracy z pielęgniarką szkolną oraz 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. Regulamin współpracy z pielęgniarka szkolną. 

16. 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.  

17.  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach  

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe obowiązkowo czyści się 

każdorazowo lub dezynfekuje. 



18. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały powieszone instrukcje 

prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz 

prawidłowego zdejmowania  rękawiczek. 

19.  W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) 

pracownik obsługi szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic oraz 

fartuchów ochronnych. 

  

 IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły 

 

a) u ucznia 

  

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. 

2. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka 

powinni nie przychodzić do szkoły, powiadomić dyrektora placówki oraz skontaktować 

się telefonicznie lekarzem pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u ucznia w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły i odizolować go od uczniów zdrowych. 

4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (gabinet pielęgniarki) służące do 

odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to 

jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu 

na rodziców/opiekunów prawnych którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji 

powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

  

b) pracownika szkoły 

  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły 

oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronowirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od 

pracy i powiadamia właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

  

V. Postanowienia końcowe 

  

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych z niniejszą procedurą 

odpowiada Dyrektor szkoły. 

 

Dyrektor szkoły: 

Adrian Wośkowiak 

 


