
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

§ 1
OGÓLNE ZASADY REŻIMU SANITARNEGO

1. Do szkoły mogą wchodzić oraz przebywać w niej wyłącznie uczniowie oraz pracownicy
szkoły bez objawów choroby. 

2. Wszystkich obowiązuje częsta dezynfekcja  i mycie rąk, w szczególności przy wejściu
do budynku.

3. We wszystkich przestrzeniach wspólnych / poza salami lekcyjnym/ obowiązuje  nakaz noszenie 
maseczek lub przyłbic.

4.  W  przestrzeniach wspólnych, takich jak  np. korytarze, sekretariat, toalety, należy przestrzegać 
dystansu społecznego. .

5. Pomieszczenia należy wietrzyć jak najczęściej, minimum co godzinę.

6. Jest prowadzony  monitoring dezynfekcji pomieszczeń szkolnych.

7. Przerwy uczniowie mogą   spędzać w salach ,  jeżeli zostaje z nimi nauczyciel, na korytarzach , 
zachowując odpowiednie odstępy lub na zewnątrz budynku na szkolnym boisku, pozostając pod 
nadzorem nauczycieli pełniących dyżury.

8. Dla uczniów i pracowników z objawami choroby, które ujawniły się w czasie ich
przebywania w szkole, wydzielone są  izolatki.

9. Nauczyciele, w tym w szczególności pełniący dyżury w czasie przerw śródlekcyjnych,
oraz pracownicy obsługi monitorują przestrzeganie przez uczniów zasad reżimu
sanitarnego.

§2
ORGANIZACJA LEKCJI

1. Przed  każdą lekcją należy zdezynfekować ręce.

2. W salach lekcyjnych  każdy uczeń ma swoje miejsce, którego nie należy zmieniać. W salach 
lekcyjnych nie ma obowiązku  zasłaniania nosa i ust.

3. Każdy uczeń powinien w danej sali być na stałe przypisany do jednego
wyznaczonego miejsca.

4. Układ ławek w salach lekcyjnych powinien, w miarę możliwości, umożliwiać zachowanie 
dystansu.

5. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się według Regulaminu organizacji zajęć



wychowania fizycznego.

§3
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. W pokoju nauczycielskim każdy nauczyciel przebywa z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,.

2. Nauczyciele przed skorzystaniem ze stanowisk komputerowych  powinni
dezynfekować ręce i  sprzęt komputerowy.

3. Nauczycieli obowiązuje zakaz zamiany sal lekcyjnych wyznaczonych w planie lekcji .

4. Nauczyciele mają obowiązek punktualnego kończenia zajęć z daną grupą uczniów, tak aby 
umożliwić personelowi sprzątającemu dezynfekcję pomieszczeń.

§4
OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Wszyscy uczniowie powinni posiadać własne materiały edukacyjne i przybory, nie
wolno pożyczać sobie przedmiotów.

2.Przed  każdą lekcją należy zdezynfekować ręce.

3.. W salach lekcyjnych  każdy uczeń ma swoje miejsce, którego nie należy zmieniać. W salach 
lekcyjnych nie ma obowiązku  zasłaniania nosa i ust.

4. Każdy uczeń powinien w danej sali być na stałe przypisany do jednego
wyznaczonego miejsca i ma zakaz zmieniania go.

5. Przerwy uczniowie mogą  spędzać w salach, jeżeli pozostaje w nich nauczyciel, na korytarzach 
lekcyjnych  lub na zewnątrz budynku na szkolnym boisku, pozostając pod nadzorem nauczycieli 
pełniących dyżury.

§5
OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice uczniów kontaktują się ze szkołą telefonicznie lub mailowo oraz 
 poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.
Spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem oraz nauczycielami w trybie stacjonarnym powinny być 
wcześniej umówione. 

2. Zebrania wychowawców z rodzicami odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad reżimu 
sanitarnego.

3. Rodzice powinni niezwłocznie powiadamiać dyrektora o przypadkach choroby



COVID-19 .

4. Rodzice powinni niezwłocznie reagować na powiadomienia ze strony szkoły.

§6
Formy kontaktowania się

1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni mają obowiązek posiadać przy sobie w czasie wykonywania pracy
włączone telefony komórkowe.

2. Wychowawcy klas powinni posiadać aktualne dane każdego ucznia oraz telefony
i adresy mailowe obojga rodziców uczniów,  ustalić szybką formę kontaktu z opiekunami uczniów.

3. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają obowiązek systematycznego czytania
wiadomości i ogłoszeń w dzienniku elektronicznym Vulcan, w szczególności od dyrektora i 
wicedyrektora szkoły.

§7
ZASADY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

1. Zasady korzystanie z biblioteki określają procedury korzystania z biblioteki w trakcie 
zachowania  reżimu sanitarnego.

§8
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA   COVID-19

1. W szkole funkcjonują izolatki dla osób, u których podejrzewa się wystąpienie objawów COVID-
19 , wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.  Do izolatki można 
zaprowadzić ucznia albo może się do niej udać pracownik szkoły tylko po zgłoszeniu dyrektorowi 
albo wicedyrektorowi szkoły.

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien
poinformować o tym dyrektora szkoły i niezwłocznie udać się do izolatki, przy czym
nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczniami (w czasie lekcji lub dyżuru) czeka na 
przybycie zastępcy.

3. O wystąpieniu objawów chorobowych dyrektor powiadamia właściwą stację sanitarno-
epidemiologiczną.

4. W przypadku ucznia z objawami  COVID-19 sprawujący nad nim bezpośrednią
opiekę nauczyciel przy zastosowaniu środków ochrony osobistej i dystansu społecznego
odprowadza ucznia do izolatki, zgłaszając ten fakt dyrektorowi szkoły albo wicedyrektorowi 
szkoły.



5. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora; dyrektor szkoły powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz
właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. Każde zgłoszenie dotyczące stanu  zdrowia ucznia albo pracownika szkoły zostaje 
udokumentowane w sekretariacie dyrektora z zapisaniem nazwiska osoby, daty  i godziny 
zgłoszenia.

7. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia dyrektor niezwłocznie
powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia
u ucznia choroby COVID-19./ do sanepidu dzwoni tylko dyrektor szkoły albo wicedyrektor szkoły/

8.  W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 
ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły
lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

8. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19
personel sprzątający przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej przeprowadza 
dodatkowe czynności dezynfekujące.

9. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19
i w przypadku stwierdzenia zarażenia ucznia lub pracownika COVID-19 dyrektor sporządza listę 
osób z tzw. bliskim kontaktem, czyli przebywających w kontakcie z osobą zarażoną  i przekazuje ją 
właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


