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Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława 

Lachora w Górnie w czasie epidemii COVID-19  

Obowiązują od dnia ich ogłoszenia do odwołania. 

 

 

 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, 

MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub                

w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas 

dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: Wariant B – mieszana forma 

kształcenia (hybrydowa) lub Wariant C – kształcenie zdalne. 

 

 

 

Podstawowe cele wdrażanych procedur 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy uczniom i pracownikom szkoły. 

2. Zapobieganie zakażeniu dzieci i pracowników szkoły przez osoby            

z zewnątrz – rodziców oraz osoby postronne. 

3. Ograniczenie kontaktów na terenie szkoły, celem zoptymalizowania 

identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie lub izolacji. 

4. Informowanie zainteresowanych stron o szczególnych zasadach 

funkcjonowania szkoły podczas epidemii Covid-19. 

5. Wskazanie zakresu obowiązków i formy działań dyrektora, pracowników 

oraz innych osób przebywających na terenie szkoły przez okres 

obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania. 

 

 



 

2 
 

Organizacja zajęć w szkole 

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. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

3. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym są umieszczone przy każdym 

wejściu/wyjściu ze szkoły, sali gimnastycznej, w ciągach 

komunikacyjnych, na świetlicy, przy wejściu do stołówki oraz w klasach 

lekcyjnych. 

4. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego reagowania na wszelkie próby 

kontaktów ze strony placówki podczas pobytu dziecka w szkole. 

5. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od innych osób min. 1,5 m, 

 przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych                

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

6. Tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg 

oddechowych mogą przebywać na terenie szkoły. 

7. Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura ciała osobom 

spoza szkoły. Do budynku szkoły nie zostaną wpuszczone osoby, których 

temperatura ciała przekroczy 38°C. Kontroli osób wchodzących                   

i wychodzących z placówki będzie dokonywał wyznaczony przez 

dyrektora  pracownik szkoły. 

8. U uczniów temperatura będzie mierzona tylko przy widocznych objawach 

chorobowych i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna 

prawnego. 

9. Uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic 

ochronnych w przestrzeni wspólnej oraz wszędzie tam, gdzie nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra) o ile zalecenia 

medyczne nie wskazują inaczej. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany 

dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie (nie                            

z gabinetów prywatnych) pozwalające na zwolnienie dziecka z tego 

obowiązku, oraz inną interpretację objawów chorobowych. 
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10. Zasugerowane zostaną różne godziny przyjścia uczniów do szkoły na 

pierwszą godzinę lekcyjną w celu ograniczenia tłoczenia się uczniów                

w szatni, różne godziny przerw i zajęć na boisku.  

11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów            

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

12. Sale lekcyjne zostaną przypisane do jednej klasy lub określonych klas 

tam, gdzie nie zaburzy to procesu dydaktycznego. 

13. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, obowiązuje 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa               

i ust. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub zabezpieczone                

w inny sposób. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte 

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

17. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na 

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

18. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw, możliwie 

najczęściej, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. W związku                     

z powyższym rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom stosownej 

garderoby. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego                      

i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

20. Uczeń nie zabiera 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. 

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć 

świetlicowych będą wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk będą 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona (nie 

rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym 
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w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego 

minimum. 

23. Zostaną ustalone i upowszechnione zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole, uwzględniających odpowiednio zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (odpowiedzialny nauczyciel 

prowadzący zajęcia pozalekcyjne).  

24. Podczas zajęć pozaszkolnych, organizowanych na terenie szkoły przez 

inne podmioty, obowiązują niniejsze procedury oraz przepisy prawa                   

i wytyczne MEN, MZ oraz GIS. 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej, stosując się do niniejszych 

zasad. 

2. Procedury korzystania z biblioteki ograniczają do minimum kontakt 

ucznia z pracownikiem biblioteki. 

3. Wypożyczenie danej pozycji książkowej odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, złożone bezpośrednio u pracownika biblioteki lub 

wychowawcy na przygotowanej wcześniej i podpisanej imieniem                

i nazwiskiem kartce. 

4. Pracownik biblioteki poinformuje ucznia o terminie i sposobie jej odbioru 

po uprzednim sprawdzeniu dostępności. 

5. Wszystkie materiały biblioteczne podlegają 2 – dniowej kwarantannie. 

6. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić w ustalonym terminie. 

7. Zwrot książek odbywa się według zasad ustalonych przez pracownika 

biblioteki. 

8. Uczeń zwracający książki czeka na podejście pracownika szkoły przed 

wejściem do biblioteki, następnie wkłada książki do specjalnie w tym celu 

przygotowanego kartonu, pracownik notuje na liście imię i nazwisko 

ucznia, który dokonał zwrotu oraz tytuły zwróconych książek. 

9. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej zostały opracowane zgodnie            

z wytycznymi GIS, MZ, MEN oraz zaleceniami Biblioteki Narodowej.  
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do 

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

muszą dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć 

zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny. 

3. 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. 

4. Monitorowane będą codzienne prace porządkowe, 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. 

5. Podczas przeprowadzania dezynfekcji przestrzega się zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji oraz czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                            

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie ich 

oparów. 

6. W pomieszczeniach i przy punktach sanitarnohigienicznych będą 

wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Bieżące dbanie o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Zużyte maski lub rękawiczki jednorazowe, należy wyrzucać do specjalnie 

oznaczonych pojemników.  

Gastronomia 

1. 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 zostaną 

wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników.  

2. Zachowanie odpowiedniej  odległości stanowisk pracy wynosząca min. 

1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

3. Utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 
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4. Korzystanie z posiłków  w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie                 

z zaleceniami w czasie epidemii. 

5. Zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie 

ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

6. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczone będą blaty stołów                

i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

7. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez 

dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego                  

i higienicznego spożycia posiłku. 

8. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. W przypadku jej 

braku lub awarii, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej 

wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

9. Zostaną usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę. 

Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ 

obsługę stołówki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

u pracowników szkoły i uczniów 

1. Do pracy w szkole przychodzą 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. 

2. W szkole zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone                

w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony 

obszar, w którym będzie można odizolować  osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia (nie posiadającego 

stosownego zaświadczenia o przewlekłej chorobie) objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, zapewniając               

min. 2 m odległości od innych osób. W dalszej kolejności niezwłocznie 

zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

4. Po każdym wykorzystaniu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika             

u którego podejrzewano zakażenie wirusem COVID-19, pomieszczenie 



 

7 
 

zostanie zdezynfekowane z zastosowaniem wszystkich niezbędnych 

środków ochrony osobistej. 

5. W nagłych przypadkach, w razie znacznego pogorszenia stanu zdrowia 

ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien 

niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie             

o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej COVID-19.  

6. Pracownicy szkoły 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. Mają również obowiązek poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły.  

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się on 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. 

8. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby 

COVID-19, przebywający na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym dyrektora i udać się do wyznaczonego miejsca izolacji. 

Opiekę nad uczniami przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora. 

Dyrektor zapewnia również opiekę nauczycielowi. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) W dalszej kolejności stosowane będą indywidualne 

zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

11. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana               

o zakażenie i  stosowanie się w dalszym etapie postępowania do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  
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Postanowienia końcowe 

1. Powyższe procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem ich 

ogłoszenia. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice zostają zobowiązani do 

niezwłocznego zapoznania się z nimi. 

3. Procedury bezpieczeństwa zostaną udostępnione wszystkim 

zainteresowanym stronom w e-dzienniku oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

4. Procedury zostały opracowane zgodnie z wytycznymi/normami 

obowiązującymi w dniu ich utworzenia. Zmiany przepisów nadrzędnych 

powodują automatyczną zmianę procedur. 
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Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 

poz. 374, z późn. Zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148, z późn. Zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 Dz. U. poz. 1389). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(skierowanie do ogłoszenia) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (skierowane do ogłoszenia) 

6. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                        

i placówek od 1 września 2020r. 

 

7. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek   

w strefie czerwonej/żółtej. 

 

 

 

 

 


