
Załącznik nr 1 

 

  Procedura przebywania uczniów w szkole i organizacja zajęć w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Wieruszowie 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie 

koronawirusem oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły należy użyć środka dezynfekującego wg. zamieszczonej  

informacji i instrukcji. 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz  

do niezbędnego minimum i zobowiązać do pozostawania w wyznaczonych obszarach. 

a. obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk (tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

4. W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

      szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się uczniów  

      na terenie szkoły będzie zastosowana nowa organizacja pracy szkoły  (np. różne godziny 

      przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, nauczanie hybrydowe  

      i organizacja niektórych zajęć na boisku oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń,  

      w których odbywają się zajęcia). 

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

na terenie szkoły, również w czasie przerw. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą i dbać o ich regularną dezynfekcję. 

      Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, 

dezynfekcja i zachowanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zakrywanie 

twarzy podczas kichania i kasłania, częsta dezynfekcja ławek i sprzętu. 

8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans (w miarę możliwości 1,5 

metra) oraz stosować osłony ust i nosa przebywając na korytarzu, w pomieszczeniach 

wspólnych (pokój nauczycielski, toaleta, szatnia, korytarze)  

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe 



11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć detergentem 

lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach  

z danym oddziałem. 

12. Zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. W razie konieczności 

pomieszczenie to będzie dokładnie dezynfekowane, a o jego lokalizacji należy 

poinformować pracowników, uczniów i rodziców. 

13. Należy stosować i zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej  

   i  czytelni. Zasady ustala się we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami              

uwzględniając m. in. konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotece, miejsce i sposób przechowywania  

materiałów podlegające  kwarantannie, zasady bezpiecznego wypożyczania  książek). 

 

14. Należy upowszechnić i stosować zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej.  Zasady te są ustalone, we współpracy z pielęgniarką szkolną,   

(uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, godziny  pracy, sposób 

oczekiwania na wejście). 

15.  Zostanie wprowadzony zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

16. Pracownicy szkoły powinni ograniczyć miedzy sobą kontakty do niezbędnego    

minimum. 

      Należy ograniczyć kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz      

nauczycielami. 

17. Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 

zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania 

minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca 

zdalna). 

18. Za zgodą pracownika, pełnoletniego  ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego można 

dokonać pomiaru temperatury w sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel) i odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu. 

- wychowawcy zbierają oświadczenia rodziców i pełnoletnich uczniów o wyrażeniu 

zgody na mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym/kamerą termowizyjną oraz 

ustalają zasady kontaktu z rodzicem/opiekunem 

- rodzice zostają zobowiązani do aktualizacji danych kontaktowych oraz szybkiej  

i skutecznej komunikacji (rekomenduje się wykorzystanie technik komunikacji  

na odległość). 

19. Wprowadza się zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów. 

Dodatkowo  w strefie  żółtej  i czerwonej 



 

20. Osoby (pracownicy) wchodzące do szkoły są poddawane obowiązkowemu badaniu 

temperatury przez  pracownika, którego wyznacza  dyrektor, a w przypadku gdy jest ona 

równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać  

z teleporady medycznej. 

      Osoby z podwyższoną temperaturą nie mogą wchodzić na teren szkoły. 

21. W miarę możliwości należy ograniczyć 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 

mogą przebywać na terenie szkoły. 

22. Wdrażanie dodatkowych wymogów związanych z ochroną osobistą: 

- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk w sytuacjach braku 

możliwości zachowania dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej i wyznaczonych 

przez dyrektora pomieszczeniach; 

- obowiązkowe zachowanie dystansu między wszystkimi osobami w przestrzeni 

wspólnej; 

- dezynfekowanie lub mycie rąk przed każdorazowym korzystaniem ze sprzętu, 

urządzeń, maszyn. 

23. W miarę możliwości lokalowych i technicznych zostaną wyznaczone stałe sale lekcyjne, 

do których przyporządkowana zostanie na kilka lekcji jedna klasa  

(np. zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej 

sali), a w sytuacji zwiększonego ryzyka możliwość wprowadzenia nauczania 

hybrydowego lub zawieszenie zajęć i wprowadzenie nauczania zdalnego. 

24. Należy poinformować rodziców  ucznia z obniżoną odpornością na choroby  

o możliwości ubiegania się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania ucznia  

w domu i zorganizowania dla niego kontaktu ze szkołą. 

25. Procedurę opracowano na podstawie: 

      - projektu rozporządzenia MEN z 11.08.20r; 

      - wytycznych MEN, MZ, GIS; 

      - wytycznych inspektora RODO 

 

 


