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załącznik   

do zarządzenia Nr 33/2020/2021  

Dyrektora Szkoły  

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 

I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa 

sposób i tryb realizacji zadań w Zespole Szkół w Opalenicy w okresie od 17 maja 

2021 do odwołania. 

2. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez 

Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się 

zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Nr 16/2020/2021 

 z dnia 23 października 2020 r. 

4. Zajęcia on-line nadal będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności 

platformy Microsoft Teams oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod 

adresem www.epodreczniki.pl. Aktywności określone przez nauczyciela  

w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem  

i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem 

materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, 

w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych 

Komisji Egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej 

telewizji  i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 

5. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny 

pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

http://www.epodreczniki.pl/
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Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do 

realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne 

obciążenie pracą przed monitorem komputera. Ustala się maksymalny czas pracy 

przed monitorem komputera dla uczniów Zespołu Szkół do 240 minut.  

6. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań 

dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom. 

 

II. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW 

 

1. Nauczycielu, nie przychodź do szkoły, jeżeli masz objawy infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych.   

2. O swojej sytuacji natychmiast poinformuj Dyrektora Szkoły. 

3. Do szkoły możesz wejść wyłącznie mając obowiązkowo zakryte usta i nos maseczką 

ochronną. 

4. W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej jesteś zobowiązany do 

zachowania dystansu społecznego 1,5 m od drugiej osoby. Jeżeli nie jest to możliwe 

masz obowiązek założyć maseczkę ochronną.  

5.  Na lekcji po zajęciu miejsca maseczka nie obowiązuje. 

6. Po wejściu do sali lekcyjnej obowiązkowo zdezynfekuj ręce. 

7. W salach lekcyjnych odległość między stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów 

powinna wynosić minimum 1,5 m. 

8. Zaleca się pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 

nauczyciela. 

9. Należy ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

10. Jeżeli w danej sali zajęcia przed Tobą prowadził inny nauczyciel, należy 

zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka. 

11. Podczas wejścia i wyjścia z sali lekcyjnej obowiązkowo musisz mieć zakryte 

maseczką usta i nos. 

12. Obowiązek zasłaniania maseczką ust i nosa dotyczy Cię również każdorazowo, gdy 

podchodzi do Ciebie uczeń, rodzic, inny pracownik szkoły lub osoba trzecia. 

13. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne z zachowaniem zasad obowiązujących  

w  związku z sytuacją epidemiczną. 
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14. Zajęcia dydaktyczne stacjonarnie będą odbywały się w wyznaczonych salach 

lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem lekcji, którego należy bezwzględnie 

przestrzegać. 

15. Z sal, w których będą przebywali uczniowie nauczyciele zobowiązani są usunąć 

wszelki sprzęt, pomoce dydaktyczne, których nie można zdezynfekować lub 

uniemożliwić do nich dostęp. 

16. Nauczyciel jest odpowiedzialny za dezynfekcję pomocy dydaktycznych oraz za 

dezynfekcję sprzętu komputerowego wykorzystywanego podczas zajęć. 

17. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek dezynfekowania kluczy do sal lekcyjnych. 

18. Nauczyciel przed pobraniem klucza do sali lekcyjnej zobowiązany jest 

zdezynfekować ręce. 

19. W każdej sali znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. Należy 

regularnie przypominać uczniom o podstawowych zasadach higieny i zachowaniu 

podczas kichania i kaszlu. Podkreślać, że uczniowie powinni unikać dotykania oczu, 

nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. 

20. Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest egzekwować, by uczniowie posiadali 

własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub jego tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

21. Należy wietrzyć salę co najmniej na każdej przerwie, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć oraz przed rozpoczęciem zajęć przez uczniów. 

22.  Klasa jest pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje w czasie lekcji oraz pod 

opieką nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy. Nauczyciel nie może pozostawić 

uczniów samych w sali. W przypadku sytuacji nagłej, nauczyciel prosi o pomoc  

w opiece innego pracownika szkoły. 

23. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min.  

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub 

pracownika sekretariatu, który  powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany własny środek transportu.   

24. Nauczyciel rozpoczynający lekcje od godziny 7:30 zobowiązany jest do 

obecności w sali lekcyjnej, w której rozpoczyna zajęcia od godziny 7:20.  
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25. Uczniowie w miarę możliwości nie zmieniają sal. Wszystkie zajęcia odbywają się  

w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest informatyka, języki 

obce i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym międzyoddziałowo. 

26. Zaleca się korzystanie przez nauczycieli nie pełniących dyżurów i wykonujących 

innych przypisanych zadań z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganego dystansu. 

27. Należy zapobiegać tworzeniu się większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, w tym nadzorować przestrzeganie bezpiecznych zasad korzystania 

przez grupę z szafek szkolnych przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

28. Wychowawcy klas uaktualnią w ciągu tygodnia sposoby szybkiej i skutecznej 

komunikacji z opiekunami uczniów. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

29. Wychowawca przekaże informację nauczycielom zespołu klasowego, specjalistom 

oraz Dyrektorowi Szkoły do 24 maja 2021.   

30. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami tworzącymi zespół 

klasowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby 

organizuje spotkania on-line tych nauczycieli. 

31. Wychowawca organizuje zebrania z rodzicami (wywiadówki) w formie podanej 

przez Dyrektora szkoły.  

III. ZADANIA DLA UCZNIÓW - NAUKA STACJONARNA  

 

1. Bezwzględnie stosuj się do zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących  

w szkole.  

2. Nie przychodź do szkoły, jeżeli masz objawy infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

3. Do szkoły możesz wejść wyłącznie mając obowiązkowo zakryte usta i nos 

maseczką ochronną. 

4. Szkoła nie wyposaży Cię w maseczkę. 

5. Uczeń nieposiadający maseczki ochronnej osłaniającej usta i nos nie zostanie 

wpuszczony na teren szkoły. 
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6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do 

zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły. 

Rekomendowane maseczki chirurgiczne.  

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

natychmiast umyj ręce. 

8. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od godziny 7:30, po wejściu do szkoły 

kierują się do swoich sal lekcyjnych i tam oczekują na rozpoczęcie zajęć. 

9. Ze względu na obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie 

szkoły uczniowie mogą wejść do szkoły od godziny 7:20. 

10. W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej jesteś zobowiązany 

założyć maseczkę ochronną i w miarę możliwości zachować dystans społeczny 

1,5 m od drugiej osoby.    

11. Podczas wejścia i wyjścia z sali lekcyjnej obowiązkowo musisz mieć zakryte 

maseczką usta i nos. 

12. W czasie lekcji po zajęciu miejsc maseczki nie obowiązują. 

13. Obowiązek zasłaniania maseczką ust i nosa dotyczy Cię również każdorazowo, 

gdy podchodzisz do nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

14. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj 

ręki na powitanie, unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

16. Przerwy spędzaj w wyznaczonych miejscach. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerwy z pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkolnym, przy zachowaniu wymaganego dystansu. 

18. Uczniowie różnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować podczas przerwy. 

19. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

20. Unikaj tworzenia się większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

przestrzegaj bezpiecznych zasad korzystania przez grupę z szafek szkolnych przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

21. Ogranicz aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi z kolegami. 

22. Przynieś do szkoły własny zestaw przyborów szkolnych i podręczników. W szkole 

nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. 
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23. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

24. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania  

w tym czasie w szkolnym ŻAKU z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

IV. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE 

 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie zgodnie z informacją 

umieszczoną na drzwiach biblioteki. 

2. Osoby z zewnątrz nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 

3. Wchodząc do biblioteki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.  

4. Osoby korzystające z biblioteki obowiązane są do zakrywania maseczką ust i nosa 

na terenie biblioteki. Uczeń powinien liczyć się z tym, że wobec nie zastosowania 

się do wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa, może nie zostać obsłużony.  

5. Nauczyciela – bibliotekarza podczas przyjmowania lub wydawania zbiorów 

bibliotecznych obowiązuje odzież ochronna – rękawiczki i maseczka. 

6. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  

1,5 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba w osłonie ust  

i nosa. 

7. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub 

zwrócenia wypożyczonych zbiorów. 

8. Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, wszystkie materiały biblioteczne podaje 

bibliotekarz.  Nie ma możliwości czytania prasy i czasopism na miejscu oraz 

korzystania z komputerów. 

9. Czytelnik oddający wypożyczone książki zostawia je w wyznaczonym przez 

bibliotekarza miejscu. 

10. Wszystkie książki zwrócone przez czytelnika złożone są w wyznaczonym miejscu, 

poddane są 2 dniowej kwarantannie, oznaczone są datą zwrotu i odizolowane od 

innych egzemplarzy.  

11. Po przyjęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować miejsce, na którym 

leżały zbiory. 
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V. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na boiskach zewnętrznych – OSIR. 

2. Do szatni przy hali OSIR uczniowie wchodzą wejściem przez poziom piwnicy 

Zespołu Szkół. 

3. Na zajęcia lekcyjne na zewnątrz hali na ORLIK i teren otwarty uczniowie wychodzą 

przez drzwi od strony zachodniej w korytarzu hali na parterze. 

4. Ze szatni w hali korzystają dziewczęta, natomiast chłopcy mogą korzystać z szatni 

na ORLIKU. 

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, 

gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 

przełajowe).  

6. Uczniowie korzystają ze sprzętu szkolnego, który wydaje nauczyciel.  

7. Za dezynfekcję sprzętu po każdej lekcji odpowiadają nauczyciele. 

 

VI. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLNYM ŻAKU 

 

1. Zachowanie bezpieczeństwa w trakcie przebywania uczniów w czasie przerwy  

w szkolnym ŻAKU nadzorują nauczyciele pełniący dyżur w holu i na parterze 

szkoły. 

2. Zachowanie bezpieczeństwa w trakcie przebywania uczniów w czasie trwania lekcji  

w szkolnym ŻAKU nadzorują pracownicy obsługi. 

3. Przy jednym stoliku w ŻAKU posiłek mogą spożywać uczniowie z tego samego 

oddziału zajmując co drugie miejsce. 

4. Po spożyciu posiłku stolik jest dezynfekowany przez pracownika obsługi szkoły.  

5. Opuszczając pomieszczenie obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.  
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VII. ZADANIA DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

 

1. Pracowniku, nie przychodź do szkoły, jeżeli masz objawy infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy  przebywają w izolacji w warunkach 

domowych.   

2. O swojej sytuacji natychmiast poinformuj Dyrektora Szkoły. 

3. Do szkoły możesz wejść wyłącznie mając obowiązkowo zakryte usta i nos 

maseczką ochronną. 

4. W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej jesteś zobowiązany do 

zachowania dystansu społecznego 1,5 m od drugiej osoby. Jeżeli nie jest to 

możliwe masz obowiązek założyć maseczkę ochronną.  

5. Pracownik szkoły jest zobowiązany nadzorować dezynfekcję rąk dokonywaną 

przez uczniów przy wejściu do szkoły.  

6. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa 

grupa uczniów należy zdezynfekować pomieszczenia, w których odbywały się 

zajęcia, w tym powierzchnie dotykowe: klamki, wyłączniki światła, gniazdka, 

klawiatury komputerów oraz wszystkie blaty ławek szkolnych. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Po zakończonym spożyciu posiłku przez ucznia przy stole w szkolnym ŻAKU, stół 

należy zdezynfekować, aby z miejsca mogły skorzystać kolejne osoby.  

9. W czasie zajęć lekcyjnych należy zdezynfekować ciągi komunikacyjne, w tym 

powierzchnie dotykowe: poręcze, wyłączniki światła, klamki, stoły w szkolnym 

ŻAKU oraz na bieżąco wietrzyć korytarze szkolne. 

10. Przeprowadzenie dezynfekcji należy potwierdzić w przygotowanej karcie 

monitoringu sprzątania – załącznik nr 2. 

11. 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. 

12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji  

rąk – instrukcje dezynfekcji. 



9 
 

13. W salach lekcyjnych należy umieścić płyn do dezynfekcji i instrukcje dezynfekcji. 

14. W czasie trwania lekcji dbać o bezpieczeństwo w szkolnym ŻAKU, jeżeli znajdują 

się w nim uczniowie bez nadzoru nauczyciela. 

15. Po zakończonym spożyciu posiłku przez ucznia przy stole w szkolnym ŻAKU, stół 

należy zdezynfekować, aby z miejsca mogły skorzystać kolejne osoby.  

16. Jeżeli pracownik zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 

 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub 

pracownika sekretariatu, który powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany własny środek transportu.   

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

1. Uczniowie oczekujący przed gabinetem na badanie lub poradę muszą 

zachowywać odległość pomiędzy osobami minimum 2 m. 

2. Uczeń wchodzi do gabinetu w maseczce i po wejściu natychmiast 

dezynfekuje ręce. 

3. Po wejściu ucznia do gabinetu pielęgniarka mierzy uczniowi temperaturę 

termometrem bezdotykowym. 

4. W trakcie wizyty ucznia w gabinecie  pielęgniarka jest zabezpieczona 

maseczką ochronną, rękawiczkami jednorazowymi i jednorazowym 

fartuchem ochronnym. 

5. Po każdym uczniu który przebywał w gabinecie pielęgniarka dezynfekuje 

gabinet (oraz wszystkie używane w trakcie wizyty przyrządy) i wietrzy 

pomieszczenie. 

6. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia/pracownika szkoły  

tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych 

dróg oddechowych, pielęgniarka zawiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców i kieruje osobę chorą do domu z zaleceniem kontaktu  

z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje 

dalszym postępowaniem oraz zgłasza podejrzenie telefonicznie do 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
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Uczeń zostaje odizolowany do czasu przybycia opiekuna w miejscu izolacji 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Opuszczenie budynku z miejsca 

izolacji przez osobę izolowaną nie powinno się odbywać podczas przerwy 

międzylekcyjnej. Pomieszczenie izolacji po opuszczeniu go przez 

ucznia/pracownika, należy zdezynfekować i przewietrzyć. W przypadku 

wystąpienia powyżej sytuacji pielęgniarka stosuje u siebie specjalne 

zabezpieczenie w postaci maseczki FFP2 lub FFP3 oraz jednorazowego 

wodoodpornego fartucha barierowego. 

7. Ogólne zasady dezynfekcji gabinetu: 

• wietrzenie gabinetu co godzinę, 

• dezynfekcja pomieszczenia przy pomocy lampy bakteriobójczej 

przez 30 min przed rozpoczęciem pracy, 30 min w trakcie dnia  

i 30 min po zakończeniu pracy, 

• dezynfekcja blatów i przyrządów medycznych (kozetki, wagi) przed 

oraz po zakończeniu pracy. 

 

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

      Ze względu na sytuację epidemiczną: 

1. Zabrania się rodzicom/opiekunom oraz innym osobom trzecim przebywania na 

terenie placówki bez uzasadnionego powodu. 

2. Wizyta w szkole musi być zgłoszona pracownikowi sekretariatu szkoły  

i uzgodniona z Dyrektorem Szkoły. 

3. W razie spraw pilnych przed wejściem do budynku szkolnego należy zgłosić 

pracownikowi szkoły konieczność załatwienia sprawy i uzyskać zgodę Dyrektora 

na wejście do szkoły. 

4. W szkole nie ma poczekalni, wobec powyższego jednorazowo może wejść do 

szkoły jedna osoba z zewnątrz. 

5. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa jest dezynfekcja rąk oraz zachowanie 

dystansu społecznego. Podczas przebywania na terenie szkoły rodzic/opiekun ma 

obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką. 
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6. Uczniowie wszystkich klas po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły udają 

się bezpośrednio do swojej szafki ubraniowej, z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa, odległość uczniów przy szafkach minimum 1,5 m oraz stosowanie 

ochrony ust i nosa, a następnie do wyznaczonej sali lekcyjnej lub bezpośrednio do 

sali lekcyjnej. 

7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.  

8. W każdej sali będzie znajdował się płyn dezynfekcyjny i instrukcje dezynfekcji. 

9. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny podczas spożywania 

 przez uczniów napojów oraz posiłków.  

10. W szkole odpowiednio często będą sprzątane i odkażane sale, łazienki oraz 

korytarze. 

11. W szkole jest wyznaczone i przygotowane miejsce, w którym można odizolować 

ucznia i pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną – gabinet higienistki szkolnej. 

12. W sytuacji wystąpienia u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych podczas 

jego pobytu w szkole, pracownik szkoły niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 

rodziców, którzy są zobligowani do odbioru dziecka w czasie nie dłuższym niż do 

godziny po otrzymaniu informacji. 

13. Rodzic zobowiązany jest poinformować Dyrektora Szkoły lub wychowawcę  

o objęciu ucznia izolacją bądź kwarantanną oraz o ich zakończeniu. 

14. W przypadku otrzymania informacji przez wychowawcę, wychowawca 

niezwłocznie informuje o tym pisemnie lub przez moduł wiadomości dziennika 

Librus Dyrektora Szkoły. 

15. Na terenie placówki zostaną umieszczone w łatwo dostępnym miejscu numery 

telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

16. Na terenie szkoły w godzinach jej pracy mogą przebywać tylko osoby uprawnione  

tj. uczniowie, słuchacze, nauczyciele, dyrekcja, administracja i obsługa. 

17. Osoby trzecie w godzinach pracy szkoły mogą wejść na teren szkoły tylko  

w wyjątkowej sytuacji za zgodą Dyrektora Szkoły i przebywać we wskazanym 

miejscu. 

18. W sekretariacie szkolnym może przebywać maksymalnie jedna osoba 

obsługiwana. Osoba ta zobowiązana jest pozostać za szybą stanowiącą ochronę dla 

pracowników sekretariatu. 
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19. Dyrektor Szkoły przyjmuje uczniów, rodziców i pracowników po wcześniejszym 

umówieniu się za pośrednictwem pracownika sekretariatu szkoły. 

20. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są zakrywać nos i usta we wszystkich 

przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, pokój nauczycielski, ŻAK, biblioteka, 

sekretariat przy pomocy maseczek. 

21. W sekretariacie obowiązek ten nie dotyczy pracowników sekretariatu, dyrektora,  

wicedyrektorów i kierownika szkolenia praktycznego. 

22. W pokoju nauczycielskim obowiązek ten nie dotyczy nauczycieli w czasie 

spożywania posiłku lub po zajęciu miejsca, gdy zachowana jest odległość od 

innego nauczyciela min. 1,5 m. 

23. Celem ograniczenia ilości pracowników jednocześnie przebywających w pokoju 

nauczycielskim zaleca się, by nauczyciele nie pełniący dyżurów w czasie przerw   

przebywali   na świeżym powietrzu lub w salach lekcyjnych, w których 

rozpoczynają kolejną lekcję.   

24.  Maseczki ochronne i rękawice ochronne należy wyrzucać do specjalnie 

przygotowanych w tym celu pojemników. 

25. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej u pracownika 

szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą 

wynikały dalsze czynności oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

 


