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Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 12/2020  

Dyrektora ZSA w Człuchowie 

 z dnia 27.08.2020 

Procedury bezpieczeństwa pracy szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19   
obowiązują od 01.09.2020r. 

 

I. Podstawa prawna: 
 

1. Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b 

upo) 

II. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może wejść osoba, której stan zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych objawów oraz osoby nie miały w ciągu 

ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt  

z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany 

i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację 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”. 

III. Wejście do szkoły ucznia/pracownika 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem A (przy szatni) od strony parku, natomiast wychodzą 

wyjściem B (przy schodach) również od strony parku. 

2. Pracownicy oraz osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem głównym od ulicy 

Dworcowej. Tak samo opuszczają budynek szkoły. 

3. Wejście do szkoły wyłącznie w maseczce lub przyłbicy.  
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4. Po wejściu należy zdezynfekować ręce wykorzystując bezdotykowe dyfuzory znajdujące się w 

korytarzu  zgodnie z umieszczaną instrukcją.  

5. Uczniowie nie korzystają z szatni.  

IV. Wejście do szkoły osoby z zewnątrz 

1. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób z 

zewnątrz rodzice/opiekunowie i inne osoby mogą wejść na teren szkoły wyłącznie po wcześniejszym 

umówieniu się telefonicznym na numer +48 59 83 42 507  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zsa@zsa-czluchow.pl  z sekretariatem szkoły. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można 

czekać na spotkanie, nie ma poczekalni. 

2. Osoba z zewnątrz nie wchodzi na teren szkoły, otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się podaje imię i 

nazwisko oraz cel wizyty. 

3. Wejście do szkoły wyłącznie w maseczce lub przyłbicy. 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. 

4. Po wejściu należy zdezynfekować ręce wykorzystując bezdotykowe dyfuzory znajdujące się w 

korytarzu  zgodnie z umieszczaną instrukcją.  

5. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach 

ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz, godzinę wejścia, 

nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania o 

zarażeniu w szkole. Pracownik kontaktuje się z sekretariatem i po wyrażeniu zgody przez dyrektora 

wpuszcza osobę na teren szkoły wskazując miejsce wizyty. 

6. 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. 

7. Jeżeli T<37 oraz brak objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – osoba z zewnątrz wchodzi do 

szkoły, w przeciwnym wypadku, gdy T>37, lub widoczne są objawy zakażenia górnych dróg 

oddechowych takie jak katar, kaszel, duszność- osoba nie może wejść do szkoły.  

8. 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).  

9. Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą jest sprzątana i dezynfekowana na koniec dnia, a 

powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 

V. Organizacja zajęć – postanowienia ogólne 

1. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu człuchowskiego nie oznacza 

automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb hybrydowy czy zdalny. W takich wypadkach 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania. 

2. Dyrektor może wprowadzić kształcenie hybrydowe (mieszane) lub zdalne  po uzyskaniu zgody Organu 

Prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole bez względu na tryb pracy szkoły według obowiązującego planu 

lekcji. 

VI. Organizacja zajęć w trybie stacjonarnym 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na 

polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. Na zajęciach w szkole uczniowie nie 
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korzystają z maseczek. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami  z innych 

klas uczeń powinien skorzystać z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są 

zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.                        

2. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce.  

3. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z 

zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z 

powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony 

osobistej, 

4. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a 

następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), powinien 

też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 

5. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczników. W szkole 

nie można ich pożyczać od innych uczniów. 

6. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, np. 

nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych 

kolegach.  

7. W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów. 

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

9. Sale lekcyjne i pracownie będą wietrzone na każdej przerwie, a w razie możliwości także w czasie zajęć. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na boisku szkolnym lub w parku obok szkoły w 

sprzyjających warunkach pogodowych. 

11. Ćwiczenia sportowe w których nie można zachować dystansu nie będą realizowane. 

VII. Organizacja zajęć w trybie hybrydowym 

1. Kształcenie hybrydowe będzie polegało na ograniczeniu liczby uczniów uczących się stacjonarnie w 

szkole. Część klas będzie uczyło się w trybie zajęć stacjonarnych w szkole, a część z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, czyli w trybie zdalnym. 

2. Dyrektor decyduje o tym, które oddziały przechodzą na tryb kształcenia  hybrydowego i na jaki okres. 

3. Klasy, które będą uczyły się w szkole pracują wg zasad kształcenia stacjonarnego,  natomiast klasy, 

które przejdą na kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą uczyły się 

według trybu zdalnego. 

VIII. Organizacja zajęć w trybie zdalnym 

1. Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle 

znajdującej się pod adresem https://zsa-czluchow.pl/e-learning zgodnie z planem lekcji zamieszczonym  

w dzienniku elektronicznym. 

2. Każdy uczeń będzie miał dostęp do platformy Moodle nie później niż od 04.09.2020r. 

3. Kontakt ucznia z wychowawcą i nauczycielami będzie odbywał się za pośrednictwem platformy 

Moodle i dziennika elektronicznego. 

4. Udział uczniów w kształceniu w trybie zdalnym jest obowiązkowy, a nieobecność należy 

usprawiedliwić w terminie określonym w statucie szkoły. 

5. Uczeń potwierdza udział w zajęciach poprzez obecność na zajęciach online lub zalogowanie na 

zajęciach na platformie mooodle w czasie zajęć zgodnie z planem lekcji. 

IX. Ocenianie wewnątrzszkolne podczas kształcenia na odległość 

I. Postanowienia ogólne 

https://zsa-czluchow.pl/e-learning
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1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również: 

a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy, 

b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,  

c. podawanie kryteriów sukcesu do każdego  zadania do wykonania,  

d. umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny, 

e. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów. 

2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału 

do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

II. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia  

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki 

zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.  

3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie 

podlegało ocenie.  

4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 

poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci 

samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 

informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu. 

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne 

wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą 

elektroniczną.  

6. Prace uczniów są archiwizowane na platformie Moodle i przechowywane do wglądu.  

7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza 

to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.  

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  

w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy 

oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.  

9. Nauczyciel może przygotować na platformie Moodle test sprawdzający, za który uczeń otrzyma 

ocenę.  

10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana 

odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas 

na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.  

11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, praca klasowa), jest 

zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.  

12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku. 

III.  Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne 

do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na 

uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w 

alternatywny sposób.  

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji 

informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia zróżnicowany 
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poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowuje poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba że wszyscy 

uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 

6. Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje 

przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.  

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, prace klasowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w 

jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.  

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w 

sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

10. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. wypracowanie, 

c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g. odpowiedź ustną. 

IV.  Zasady klasyfikacji uczniów 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.  

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na dwa tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego rodziców 

opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych. Z kolei 

wychowawcy klasy powinni poinformować o przewidywanej ocenie z zachowania poprzez wpis 

do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena przewidywana. 

3. O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca klasy 

informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą elektroniczną przyjętą w szkole. 

4. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

5. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:  

a. systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie 

spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach 

wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji 

dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, 

b. samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest 

dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia, 

c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z 

klasy oraz samooceny ucznia. 

7. Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu 
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dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej 

ustalonej w szkole. 

8. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy Statutu 

Szkoły. 

V. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana 

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie drogą 

elektroniczną ustaloną w szkole do wychowawcy klasy nie później niż pięć dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

VI.   Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w sytuacjach określonych  

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia. Wniosek powinien 

być przesłany ustaloną w szkole drogą elektroniczną.  

3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i 

potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia.  

4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin, 

a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom/pełnoletniemu uczniowi.  

5. Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się metodą pracy synchronicznej.  

6. Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać uzgodnione z 

rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.  

7. Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen 

ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.  

8. W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie  nieposiadają narzędzi informatycznych i dostępu do sieci 

egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które przesyła się drogą pocztową. 

Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków 

bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

9. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu  

ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

11. Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen 

ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.  

12. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

13. Z egzaminu sporządza się protokół. 

14.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom 

drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych  z rodzicami, dostępnych form porozumiewania 

się na odległość. 

VII. Informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce 

1. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną o otrzymanych 

ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu. Informację tę przekazuje drogą 

elektroniczną przyjętą w szkole.  

2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole o pojawiających się 

trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy  i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania 

na odległość. 
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3.  Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w 

czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych w tygodniowym planie zajęć. 

X. Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice/opiekunowie kontaktują się  z wychowawcą, nauczycielami  i dyrekcją szkoły za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie na numer +48 59 83 42 507 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej zsa@zsa-czluchow.pl. 

2.  W pierwszej połowie września zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami klas I na terenie szkoły 

według procedur pkt.  III. 

XI. Organizacja przerw śródlekcyjnych 

1. Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

2. Na przerwach należy zasłaniać nos i usta za pomocą maseczki lub przyłbicy. 

3. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu min. 1,5m, w 

toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 

4. W celu ograniczenia liczby uczniów przebywających na przerwie zmienia się  czas rozpoczęcia i 

zakończenia przerw śródlekcyjnych w przypadku zajęć realizowanych w blokach dwu lub 

trzygodzinnych. Nauczyciele wypuszczają uczniów na przerwy 5 minut po zakończeniu planowej 

przerwy, np. gdy przerwa kończy się o godz. 10:50 klasa wychodzi na przerwę o 10:55 pod nadzorem 

nauczyciela z którym ma zajęcia. 

5. Należy pamiętać o częstym myciu rąk zgodnie z umieszczoną instrukcją przy umywalkach. 

6. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków 

komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych klas. 

7. Wykonujemy  polecenia nauczyciela. 

XII. Organizacja pracy biblioteki 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w wyznaczonych godzinach. 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.  

2. Wchodząc do biblioteki uczniowie zakładają maseczkę oraz dezynfekują przy wejściu ręce. 

3.  Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.  

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 1 uczeń.  

XIII. Organizacja pracy sekretariatu 

1. Uczniowie nie wchodzą do sekretariatu.  

2. Uczniowie/rodzice/opiekunowie  kontaktują się z sekretariatem telefonicznie na numer +48 59 83 42 

507  lub pocztą elektroniczną  zsa@zsa-czluchow.pl , bądź też poprzez wychowawcę klasy. 

3. Pracownicy sekretariatu po przygotowaniu dokumentów, o które prosił uczeń, dostarczają do klasy 

osobiście lub przez wychowawcę lub  nauczyciela z którym uczeń ma zajęcia. 

mailto:zsa@zsa-czluchow.pl
mailto:zsa@zsa-czluchow.pl
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XIV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole 

1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki 

w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz 

przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Sale lekcyjne, pracownie i sala gimnastyczna korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są 

regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 

krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie 

użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników. 

3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na 

specjalnym wykazie. 

4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń 

producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć 

pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do 

dezynfekcji. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany przez nauczyciela po każdych 

zajęciach. 

6. W pracowniach komputerowych sprzęt komputerowy m.in. myszki i klawiatury będą dezynfekowane 

przez nauczyciela po każdej grupie/klasie. 

XV. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które 

mogą sugerować zakażenie COVID 19 

1. 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), 

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

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

dezynfekować. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  

COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka) powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora szkoły i uczeń zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. 

5. 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 ograniczyć do 

niezbędnego minimum 

6. 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 boisko. W tym 

czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.  

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

niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru ucznia ze szkoły 

8. Rodzic lub opiekun odbierający ucznia nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni telefonem lub czeka przy 

drzwiach na pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka. Uczeń z objawami choroby nie 

może samo opuścić szkoły z wyjątkiem ucznia pełnoletniego! 

9. W przypadku ucznia pełnoletniego w zależności od jego stanu  i decyzji sanepidu dyrektor:  

a. Lekkie objawy - Dyrektor odsyła ucznia do domu własnym środkiem transportu. Uczeń nie może 

korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu uczeń  jest w izolacji. 
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b. Stan poważny – uczeń 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. 

10. Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych 

przyprowadza ucznia do drzwi, gdzie czeka rodzic – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z tej 

odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),  

11. Rodzic  może podejść i otworzyć drzwi  – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos 

i usta. 

12. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z 

instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.  

13. Izolatka, w której przebywał uczeń/uczennica jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych 

detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal. 

14. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych uczniów 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.  

15. 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. 

XVI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły 

1. 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), 

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

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

dezynfekować. 

4. 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. 

5. 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. 

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

pomieszczeniu, tzw. izolatce.  

7. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta. 

8. 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. 

9. 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.  

10. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń 

11. W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:  
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c. Lekkie objawy - Dyrektor odsyła pracownika do domu własnym środkiem transportu. Pracownik  

nie może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest 

w izolacji. 

d. 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. 

12. W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny 

powiadomień, oraz przebiegu działań  i zachowuje ją w dokumentacji szkoły oraz zawiadamia organ 

prowadzący. 

13. 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.  

14. 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.).  

15. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie. 

16. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 


