
 

Wytyczne Zespołu Szkół nr 1 

opracowane na podstawie 

wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek od 1 września 2020 r. 

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): 

 

 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 należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 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. 



 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. 

 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W 
przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna 
jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, 
która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów 
na terenie szkoły.  

 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. 

 Wszyscy pracownicy szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) i 
uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych podczas przerw 
lekcyjnych. 

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

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

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 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 szkołach i 
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 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 takich przypadkach należy 
dopilnować, aby uczniowie nie udostępniały swoich rzeczy innym uczniom. 

 Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni należy umieścić 
środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywa się zgodnie z  
zasadami organizacji zajęć lekcyjnych. 

 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz 
godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i 
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i 
wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić 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. 

Higiena i dezynfekcja  

 Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych.  

 Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do 
dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania usta i nosa 
oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania. 

 Uczniowie są zobligowani do mycia rąk wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Gastronomia 

 Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w stołówce przy zapewnieniu 
prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie 
epidemii. Obiady będą wydawane w trakcie dwóch 15 minutowych przerw 
lekcyjnych. Na drzwiach stołówki szkolnej zostaną wywieszone listy klas z 
przydziałem godzinowym (12.40 – 12.55, 13.40 – 13.55).  

 Posiłki zakupione w szkolnym sklepiku, a także przyniesione z domu należy w 
strefach do tego wyznaczonych, przy stolikach z zachowaniem odpowiedniej 
odległości. 



Organizacja pracy bursy 

 Mieszkańcy bursy zobowiązani są do zachowania czystości w pokojach, 
przestrzeniach wspólnych, a także w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i 
ciągach komunikacyjnych. Jedynym miejscem spożywania posiłków jest stołówka 
szkolna. 

 W bursie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Przy wejściu do bursy należy dezynfekowanie ręce. 

 Wychowankowie bursy powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w 
bursie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą 
z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek 
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w 
przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy 
zabierać ze sobą do bursy niepotrzebnych przedmiotów. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w 
wyznaczonych obszarach. Tymczasowo zostają wstrzymane odwiedziny w środy. 

 W przypadku zaobserwowania niepokojących sytuacji należy niezwłocznie 
skontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem do spraw bursy.  

 Bursa posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych 
objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek zostanie odizolowany od 
innych osób. Rodzicie lub opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani.  

 W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować 
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły i bursy 

 Do pracy w szkole i bursie 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. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

 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. 

 Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi


 


