
Załącznik nr  
Do zarządzenia dyrektora Szkoły  
W Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego 
Nr…../…..   

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W CZASIE 

STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2. 

 
I. Przepisy ogólne 

 
§1. Regulamin organizacji zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w 
reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje 
epidemiologiczną. 

§2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja 
podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę 
Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.  

§3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. 

§4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia 
uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, 
w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z 
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie online.  

§5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze 
w trybie pracy stacjonarnej  

 
 
 

II.   Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym 

 

§6. [Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły] 

1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą wejściem od strony dziedzińca szkoły.  
 

2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.  
 

3. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi - bez objawów 
przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub podwyższoną 
temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego 
występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19. 
 

 
4. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów 

do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z 
OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C 
NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” . 
 

5. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 
elektronicznej na adres poczta@wysocki.edu.pl, lub kontaktować się z sekretariatem 
telefonicznie pod numer 22 811 01 13.   
 



6. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 
elektronicznej: e-mail na adres poczta@wysocki.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 
22 811 01 13, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu 
spotkania.  
 

7. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i 
opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione 
telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.  
 

8. W czasie zajęć szkolnych, wycierane są bezpiecznymi środkami odkażającymi ciągi 
komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety. 

 

9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.  
 

10. Zawiesza się/ogranicza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych, 
funkcjonowanie sklepików oraz dystrybutorów. Uczniowie przynoszą z domu kanapki i picie. 
 

11. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są 
przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.  
 

12. Rodzice, opiekunowie prawni i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 
oraz zachowania 1,5 m dystansu  w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.  
 

13. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 
nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. Osoby trzecie wchodzą do szkoły zgodnie z 
procedurą Wchodzenie osób z zewnątrz na teren szkoły, która stanowi załącznik. 
 

14. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych oraz w miarę możliwości po wyjściu 
każdego ucznia, odpowiada za to dyżurujący na każdym piętrze pracownik niepedagogiczny. 
W czasie zajęć pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla 
siebie obszarze dyżuru.  
 

15. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa 
uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w 
którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, 
wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w 
tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.  
 

16. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie  
 

17. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie 
dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.  
 

18. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac 
porządkowych. 

 

 

§ 6. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na 

przerwie 

1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie 

nauczyciela lub innego pracownika musza założyć. 

 

2. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, 

szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od 



drugiej osoby oraz założyć maseczkę. Jeżeli zachowanie dystansu nie jest możliwe i dochodzi 

do kontaktów z inną klasą poza przestrzeniami wspólnymi także powinni  założyć 

maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Na lekcjach maseczki nie 

obowiązują.   

 

3. Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnz wyłączeniem informatyki, języków obcych, 

wychowania fizycznegie z przydziałem sal w tygodniowym planie nauczania. 

 

4. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać. 

 

5. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni  uczniowie myją ręce. 

 

6. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk.  

 

7. Po zajęciach z daną klasą (przed wejściem nowej grupy uczniów) sale języków obcych, 

informatyki, techniki oraz sala gimnastyczna jest wietrzona i dezynfekowana, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na powierzchnie dotykowe.  

 

8. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć wychowania 

fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.  

 

9. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, 

nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą 

rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.  

 

10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie 

mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.   

 

11. Uczniowie mogą podczas przerw 10 i 20 minutowych korzystać z wyjścia na dziedziniec 

szkoły w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

§ 7.  Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie wg aktualnego harmonogramu. 

 

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z 

zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.  

 

3. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz 

pracuje w środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach. 

 

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie 
przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie 
wypożyczyć innym.  
 
5. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od 
siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

 

§ 8. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni 

1. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

2. Do szatni uczniowie schodzą w środkach ochrony osobistej zachowując dystans społeczny. 



 

 

 

 

III. Przygotowanie szkoły do pracy online 

 

§ 9. Ustalenie platformy edukacyjnej 

 

1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane z 

realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności MS Office 365. 

 

2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

 

§ 10. Zadania wychowawców klas 

 

1. Aby w razie konieczności usprawnić przejście szkoły na  pracę w trybie online wychowawcy 
klas  w czasie pracy w reżimie sanitarnym zbiorą informacje dotyczące: 
a) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,  
b) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z   

wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, 
platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,  

c) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w 
warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,  
       

2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację 
przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.  
 

3. Wychowawcy omówią sposób komunikowania się w klasie z nauczycielami uczącymi dany 
oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby zorganizują  
spotkania on-line tych nauczycieli.  
 

4. Wychowawcy zorganizują spotkanie online klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, które 
na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt online  
 

5. Wychowawcy zorganizują w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z 
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 
osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i 
pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekaże 
informacje o zasadach pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym i omówi sposób 
monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line. 
 

6. Wychowawca zorganizuje wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, 
informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły. 

 
                                                                   
§10. Zadania nauczycieli 
 

1.  Nauczyciele zorganizują próbne spotkanie online z klasami, w których uczą i wspólne z 
wychowawcą ustalą przyczyn braku kontaktu z uczniem, jeżeli będą uczniowie, którzy nie 
zalogowali się na zajęcia. Będą utrzymywali z uczniami kontakt online raz w miesiącu. 
 



2. Spotkania online będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia – jasno 
podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody 
aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć. 
 

3. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym 
 

 
IV. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online   

§ 11. Przepisy ogólne 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna 
się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.  
 

2. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów 
ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia 
aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 
materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych 
dalej zadaniami. 
 

3. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze 
wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane 
z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez 
nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 
okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej 
telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 
 

4. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są 
sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez 
poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem 
komputera. 
 

5. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla 
chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 
wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom. 
 

6. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów 

odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, umieszczonym w dzienniku 

elektronicznym Librus, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych 

dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów 

do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia / lub zgodnie z  

ustalonym tygodniowym planem zajęć, w którym oznaczono rodzaj zajęć, np. zajęcia 

online, konsultacje. 

 

7. Zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – lekcja 

online trwa 45 minut – w tym 30 - 35  minut to spotkanie z uczniami na platformie, a 10 

minut samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego związanego z tematem 

zajęć. Zadnie jest sprawdzane u wybranych (3-5) uczniów i odsyłane z informacją zwrotną 

do ucznia.  

 

8. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją z klasą na 

uzgodnionym portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji  – można kontaktować się z 

nim za pomocą dziennika elektronicznygo Librus lub MS Office. 

 



 

9. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 

Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z nimi kontaktować za 

pomocą dziennika elektronicznego Librus lub MS Office. 

 

10. Nauczyciele organizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą 

indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy. 

 

11. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to: 

1) udostępnianie zasobów biblioteki on-line,  

2) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez 

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie 

elektronicznej,  

3) publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania, 

 

12. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i 
technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia przesyła materiały wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica 
adres.  
 

§ 12. Zadania nauczycieli  
 

1. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają 
do nauczyciela w wyznaczonym terminie.  

 
2. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, nauczyciel zgłasza 

dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn 
zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego. 
 

3. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania 
w związku z nową organizacją procesu kształcenia. 
 

4. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin 
dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają te informacje dyrektorowi 
szkoły, w celu udostępnienia.  

 
 

 
§ 13. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów 

 

1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie 
spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do : 
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,   
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line. 
4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną. 

 
2. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,   
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line, 



4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną 
drogą elektroniczną, 

5) testy on-line udostępnione na platformach cyfrowych. 
 

3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut w Technikum nr 
11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie. 
 

4. W razie wątpliwości - w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, 
nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji 
i w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań zadając uczniowi 
pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. 

       
 

 
§ 14. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

 
1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi           

w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.  
 

2. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły. 
 

3. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie 
godzinami konsultacji - w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym 
planie lekcji.  
 

4. Konsultacje odbywają się w formie: 
1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela), 
2) mailowej,  
3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,   
4) w czasie wideokonferencji, 
5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem. 

 
 

§ 15. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 
ucznia ocenach. 

 
1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, 
dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w 
harmonogramie konsultacji  
 

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na 
bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym 
planie godzin zajęć.  

 
 
                                    
§ 16. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły 
 

1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność 
w dzienniku elektronicznym, 
2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak 
dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność 



rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki ucznia w domu - obecność może być 
zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym. 
 

2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez: 
1) Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, 

dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i 
wypełniane uwag dotyczących aktywności uczniów. 

 

§ 17. Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online  

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy użyciu 

komunikatorów mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany i wyraził na 

to pisemną zgodę. 

2. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej zgody. 

3. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla 

uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji 

Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest możliwa 

tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym uczniom podczas 

lekcji. 

5. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym. 

6. Na lekcje online należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie. 

7. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, 

zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu. 

8. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych o mającej odbyć 

się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.  

9. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie lekcji, 

aby nie rozpraszały uwagi. 

10.Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej klasy. 

11. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel. 

12. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu. 

13. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. Kamery są włączone przy odpowiedzi ucznia 

14. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po 

zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję. 

15. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji. 

16. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub 

problemami technicznymi. 

17. W trakcie zajęć należy stosować się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem prowadzącym 

lekcję. Uczestnictwo i aktywność w czasie zajęć stanowi element do oceniania z przedmiotu i 

oceniania z zachowania. 

18. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy online i zdalnej należy gromadzić w 

utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować tak, 

jak notatki w zeszycie przedmiotowym. 



19. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. 

 
§ 18. Przepisy końcowe 

 
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  
 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje procedura 
działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ – załącznik. 
 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje 
procedura działania zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik. 
 

4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 
szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 
 

5. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar 
przewidzianych w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Załącznik nr 1 - Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                          
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji 
 Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki (w zależności od warunków szkoły może to być część 

pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, oddzielona od reszty pomieszczenia parawanem), 

 Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,  

  Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. 

 

 
 

 

1. Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika  
 

B. Pracownik szkoły /dyrektor 
 Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się się telefonicznie ze stacją 

sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia  lub pod 

nr 999/ 112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie 

koronawirusem  (np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,)  natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły. 

 Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatce.  

 Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

 Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek 

jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba. 

 Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w 

miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast 

informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

 

 

D. Pracownik szkoły/dyrektor   
 Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się  z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z 

instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.  

 Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym 

poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
 Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury 

biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

  

 

 

 

1. Zakończenie procedury  
 

W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań                  
i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący. 

 

2. Powiadomienie właściwych służb  
 

B. Dyrektor 
 Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

 W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:  

 

 

A1. Lekkie objawy  
Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. 
Pracownik  nie może korzystać z komunikacji publicznej - do 
momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji 

 

 

 

 

A1. Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji 
Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie 

wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem - do 

momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji 



Załącznik nr 2 - Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

  

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rodzic dziecka/opiekun odbierający dziecko ze szkoły 
 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni domofonem) lub w inny uzgodniony 

sposób informuje o gotowości odebrania dziecka)  i czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i 
nazwisko dziecka. Dziecko z objawami choroby nie może samo opuścić szkoły! 

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza 
dziecko do wydzielonej śluzy  i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z 
tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),  

 Rodzic  może podejść i otwierać drzwi śluzy  – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta. 

 

 

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji 
 Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki (w zależności od warunków szkoły może to być część 

pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, oddzielona od reszty pomieszczenia np. parawanem), 

 Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,  

  Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. zasłony, firany, dywany….). 

 

 
 

 

1. Izolacja ucznia  
 

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 
przez pracownika szkoły 

 
 
 

 
 

2. Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
 

 

 

  

 

B. Pracownik szkoły  
 Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  COVID 19,(np., kaszel 

katar podwyższona temp, duszność, biegunka) izoluje go w odrębnym pomieszczeniu..  

 Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej 

(maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą 

używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum 

 Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do 

innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na szkolne boiska. W tym czasie sala jest wietrzona i 

dezynfekowana.  

  

 

 

C. Pracownik szkoły  
 Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie 

powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły 

 

 

 

 

3. Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia ze szkoły 
 

 

 

  

 

E. Pracownik szkoły  
 Po zakończeniu procedury pracownik szkoły 

najpierw dezynfekuje rękawice, następnie 

zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch 

i rękawice.  

 Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo 

dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 

detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z 

instrukcją sprzątania i odkażania sal. 

 

 

 

 

 

E. Dyrektor szkoły  
 Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników 

szkoły  informuje najbliższą  powiatową stację  sanitarno- 

epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które 

mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej 

postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.  

 Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący  i sporządza 

notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz 

opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły. 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 - Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

  

                                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły 
 W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie 

szkoły - osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. 
Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.  

 Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta, 

 Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły, otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się, (lub dzwoni domofonem) podaje 
imię i nazwisko oraz cel wizyty. 

 Pracownik  szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę, rękawice jednorazowe i fartuch, sprawdzi 
uprawnienia wejścia – kontaktuje się z dyrektorem, jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na wejście – wpuszcza tę osobę do śluzy. 

 W wydzielonej części wspólnej, w śluzie, pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej 
oraz kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 

 

 C.1. Osoba z maseczką ochronną  
 wchodzi na teren szkoły, jeżeli uzyskała zgodę 

dyrektora na wejście,  

 nie wchodzi do szkoły, jeżeli nie uzyskała 
zgody na wejście – umawia się z dyrektorem 
na spotkanie telefonicznie lub mailowo  

AC.2. Osoba bez maseczki ochronnej   
 ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez maseczki nie 

może wejść na teren szkoły! nie może też  zbliżyć się do innych osób i otwierać drzwi do 
szkoły  - grozi to koniecznością dezynfekcji całego pomieszczenia śluzy, 

 przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem  i 
dyrektor szkoły musi go zgłosić do organów ścigania. 

 

 

 

 

 

2. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych  
 Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami GIS, dotyczącymi tego, że NA 

TEREN SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ TYLKO OSOBA ZDROWA!  zmierzy wchodzącemu temperaturę ciała  -  termometrem 
bezdotykowym. 

 

 

  

 

Jeżeli T<37 oraz brak objawów 

zakażenia górnych dróg 

oddechowych – osoba z 

zewnątrz wchodzi do szkoły  

Jeżeli T<37, ale osoba ma objawy zakażenia górnych dróg 

oddechowych takie jak katar, kaszel, duszność- osoba nie 

może wejść do szkoły   

 

 

             

 

Jeżeli T>37, osoba z zewnątrz nie może 

wejść na teren szkoły. 

 

                                                           1. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły -                                                                                                                 
Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny - 2 m (jedna osoba w śluzie). 
 

3. Dezynfekcja rąk 
 Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcja dezynfekuje ręce przygotowanym w śluzie płynem do dezynfekcji, dopiero          

po dezynfekcji może wejść dalej. 

 
z 

 Osoba z zewnątrz mimo pozwolenia wejścia na teren szkoły przez dyrektora – musi wyjść ze szkoły,           

w takim wypadku następuje zamknięcie szkoły, dezynfekcja wejścia i zmiana pracownika szkoły w śluzie. 

Pracownik, który miał kontakt z ta osobą musi zmienić środki ochrony osobistej  

. 

 

 

             

 4.  Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły  
 Po zakończeniu pracy pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch i 

rękawice  (jeżeli nie ma fartucha – zaleca się przebieranie, a w domu upranie odzieży w temperaturze co najmniej 60 stopni).  

 Pomieszczenie wspólne (śluza) zgodnie z procedurą jest sprzątana i dezynfekowana na koniec dnia a powierzchnie dotykowe 

i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 
  

 

                                                        A. Śluza ochronna (przestrzeń wspólna)                                                                                                       
 Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie, lub jego część oddziela kurtyną 

dekontaminacyjną (czyli zasłoną foliową, wiatrołapem), która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren 
placówki. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w 
środkach ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz. 

 W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis 
„UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 



Załącznik nr 4 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

 – tryb pełny stacjonarny 
 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 
zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej 
i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. 
zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań 
wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.  

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów 
ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające 
kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić 
w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych 
dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem 
podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 
innych lokalnych uwarunkowań. 



W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość 
o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością  
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. 

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy 
najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość 
zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją 
bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów. 

 

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy 
umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. 
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 
wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 
szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. 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. 

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 
ponadpodstawowych.  

8. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób 
(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się 
dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

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



10. 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. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru 
temperatury. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

12. Należy zapewnić 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. W miarę możliwości, 
sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób 
umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego. 

13. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) 
dla danej klasy, uwzgledniający m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

 korzystanie ze stołówki szkolnej, 

 zajęcia na boisku. 

14. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a 
do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć 
stacjonarnych w innych klasach.  

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

16. 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. 

17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

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

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i 
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 



20. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z 
użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego 
użyciu przez daną klasę.  

21. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

22. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

23. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

25. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 
przyjmujący uczniów i słuchaczy 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. 

26. 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 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

27. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne 
pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do 
szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu 
dzieci z różnych klas. 

28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są 
wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych 
należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 
dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 
przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub 
dezynfekcji.  

29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

30. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 
szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich 
zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub 
w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i 
dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 



31. 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.  

32. Należy 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. 

33. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze 
świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i 
upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów. 

34. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki 
stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość 
obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-
poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone 
zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach 
stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, 
gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.  

35. Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich 
użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację 
epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę 
wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych 
źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.  

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody 
wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS 
https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--
udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty  

36. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego 
regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: 

 specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w 

formie zdalnej, 

 zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

 aktualnych przepisów prawa. 

37. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 
szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 
prawnymi, np.: 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w 
sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  



2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą 
do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 
nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić 
regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w 
pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne 
napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Należy monitorować 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. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest 
przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie 
przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. 
kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów 
powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-
postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do 
szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

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 należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi 
pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę 
(rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą 
z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z 
zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, 
chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 
powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie 
blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spożycia posiłku. 

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe 
naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 
Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy 
stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce. 

8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych 
warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. 
Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru 
sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce 
należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. 
Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę 
stołówki.  

10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w 
pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 
sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być 
kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w 
danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z 
Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 



2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy 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). 

4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały 
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 
w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

b) dezynfekcji rąk 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece


https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych  

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

