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ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

W CZASIE EPIDEMII 

Organizacja zajęć w szkole  

▪ 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. 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych. 

▪ 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.  

▪ Bezwzględnie 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.  

▪ Wskazane jest stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej. 

▪ Podczas przerw międzylekcyjnych wszyscy zobligowani są do zakrycia ust i nosa. 

▪ Podczas lekcji nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

▪ Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie 
ma możliwości zachowania dystansu.  

▪ Opiekunowie odprowadzający/odbierający 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). 

▪ Ogranicza się 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. 

▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobligowane są do 
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie 
przekraczania obowiązujących stref przebywania. 

▪ Każdą osobę przebywającą 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. 
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▪ Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Pracownikom z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka nie przydziela się dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest w miarę możliwości dezynfekowany po 
każdych zajęciach, a podłoga umyta detergentem po każdym dniu zajęć. 

▪ Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są 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, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe są na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane.  

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

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

▪ Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 
czyszczenie z użyciem detergentu, a w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych widnieją plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, natomiast przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

 
Obowiązki wychowawcy 

1. Wychowawca zobowiązany jest w pierwszym dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapoznać 

uczniów z zasadami i procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, a 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów na pierwszym spotkaniu z nimi. 

2. W przypadku niestosowania się ucznia do niniejszych zasad i procedur wychowawca 

wymierza mu odpowiednią karę. 

3. Wychowawca zobowiązany jest do pozyskania od rodziców/prawnych opiekunów aktualnych 

danych kontaktowych do nich, jak również do osób, które będą przez nich wskazane jako te, 

które w razie nieobecności rodzica/prawnego opiekuna będą mogły odebrać dziecko ze 

szkoły (załączniki). 

4. Wychowawca jest zobowiązany do wprowadzenia aktualnych danych kontaktowych do 

dziennika elektronicznego i dopilnować, by w razie wystąpienia zmian dane zaktualizować. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. Pracownik szkoły, który jako pierwszy zauważył u ucznia niepokojące objawy sugerujące  
infekcję górnych dróg oddechowych, w tym w szczególności kaszel, duszności, gorączkę 
(powyżej 38°C), powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 
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2. Uczeń zostaje natychmiast odizolowany od pozostałych i przebywa w szkolnym izolatorium 

pod opieką pielęgniarki lub pracownika wskazanego przez dyrektora, aż do momentu odbioru 

przez rodziców, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do szkoły (kontakt z rodzicem 

nawiązuje pielęgniarka szkolna, a w razie jej nieobecności wicedyrektor szkoły). 

3. Uczeń zobligowany jest do natychmiastowego zakrycia ust i nosa oraz utrzymywania z osobą 

sprawującą nad nim opiekę dystans co najmniej 2 metrów. 

4. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem zobligowana jest  zachować odstęp co najmniej 2 

metrów od ucznia oraz mieć zakryte usta i nos, a także założone rękawiczki jednorazowego 

użytku. W sytuacjach wyższej konieczności dystans między osobami może być zniwelowany 

do zera. 

5. W przypadku braku możliwości odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru 

zobowiązuje się osobę wskazaną w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. 

6. Pielęgniarka szkolna/pracownik szkoły sprawujący opiekę nad uczniem w czasie odbioru 

dziecka przez właściwą osobę instruuje ją, że należy wrócić do domu własnym środkiem 

transportu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w 

celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

7. Osoba odbierająca ucznia/uczeń pełnoletni jest zobligowana podpisać oświadczenie 

(załącznik nr – „zostałem poinformowany dalszym postępowaniu i zobowiązuję się 

postępować zgodnie z przekazanymi mi wytycznymi”). 

8. Pielęgniarka szkolna/pracownik szkoły sporządza notatkę służbową z podjętych działań 

(załącznik nr – wzór) i przekazuje ją do sekretariatu, gdzie przechowywane są notatki 

dotyczące niniejszej procedury. 

9. Uczniowie oddziału, do którego uczęszcza uczeń z niepokojącymi objawami zobligowani są do 

natychmiastowego zakrycia ust i nosa oraz pozostaniu w maseczce lub  przyłbicy do czasu 

wyjścia z budynku szkoły. 

10. Wyżej wymienieni uczniowie powinni poddać się samoobserwacji, a w razie niepokojących 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych zasięgnąć teleporady 

medycznej. 

11. Powyższe zalecenia dotyczą również nauczyciela, który w danym dniu prowadził lekcję z 

odizolowanym uczniem. 

12. Wyżej wymienione osoby na terenie szkoły powinny mieć zakryte usta i nos do odwołania, o 

czym zdecyduje dyrektor szkoły. 

13. W przypadku stwierdzenia u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 rodzice/opiekunowie prawni 

dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka. 

14. W przypadku potwierdzonego u ucznia zakażenia SARS-CoV-2 należy wzmóc ochronę 

higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów itd. 

15. Dyrektor szkoły prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

choroby (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny,  informacja dla rodziców/opiekunów 

prawnych pozostałych dzieci). 

16. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do 

dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, 

nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika  
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1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie założyć maseczkę i 
powiadomić dyrektora szkoły.  

2. Pracownik powinien niezwłocznie opuścić miejsce pracy i skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. Uczniowie oddziału, którzy w danym dniu mieli lekcję z nauczycielem, u którego wystąpiły 
niepokojące objawy zobligowani są do natychmiastowego zakrycia ust i nosa oraz pozostaniu 
w maseczce lub  przyłbicy do czasu wyjścia z budynku szkoły. 

5. Wyżej wymienieni uczniowie powinni poddać się samoobserwacji, a w razie niepokojących 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych zasięgnąć teleporady 
medycznej. 

6. Powyższe zalecenia dotyczą również wszystkich osób, z którymi pracownik miał kontakt. 
7. Wyżej wymienione osoby na terenie szkoły powinny mieć zakryte usta i nos do odwołania, o 

czym zdecyduje dyrektor szkoły. 
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
 
 
 
 
 
 
 10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować: 
Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu 
Często myj ręce 
Nie dotykaj oczu, ust i nosa 
Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie 
Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela 
Używaj tylko własnych przyborów szkolnych 
Spożywaj swoje jedzenie i picie 
Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw 
Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym 
nauczyciela 
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach 
 


