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I ZASADY OGÓLNE 

 Od 01.06.2020 r. uczniowie mogą brać udział w konsultacjach przedmiotowych 
organizowanych na terenie szkoły. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach                
za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej  
niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów.  

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2                   
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których              
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 
lub dezynfekować. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić 
min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych 
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte  
lub zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami. 

                                                           
1
 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639). 



 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie             
się ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami. 

 Rodzic/opiekun prawny, który chce, aby jego dziecko uczestniczyło 
w konsultacjach przedmiotowych musi, najpóźniej dzień przed planowanymi 
konsultacjami do godziny 1500, powiadomić o tym danego nauczyciela 
i dostarczyć wymagane oświadczenia (druk oświadczenia znajduje się 
do pobrania na stronie szkoły). 

 Uczeń pełnoletni, który chce uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych musi, 
najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami do godziny 1500, powiadomić 
o tym danego nauczyciela i dostarczyć wymagane oświadczenia (druk 
oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie szkoły). 

 Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce, po czym udaje się do sali, w której 
odbywają się konsultacje. 

 Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno 
uczestniczyć w konsultacjach. 

 W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, 
gorączki uczeń zostanie umieszczony w izolatorium (gabinet C 1-2, w którym 
znajdują się środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne) pod opieką 
pielęgniarki lub wyznaczonego pracownika szkoły, a rodzic/opiekun prawny 
zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka ze 
szkoły. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wypełnia kartę informacji 
o stanie zdrowia dziecka, którą rodzic pospisuje przy odbiorze ucznia ze szkoły  
(załącznik). 

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

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi 
ucznia (zaktualizować numery kontaktowe do rodziców/opiekunów). 

 Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

 



II HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych  
oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia  
oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły 
(załącznik). 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały 
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos  
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili   
to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety. 

 Pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły wykonują prace porządkowe                          
ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 
ciągów komunikacyjnych (co najmniej 3 razy dziennie); dezynfekują powierzchnie 
dotykowe – powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatury. Poręcze, klamki i włączniki – dezynfekują                
po każdorazowym korzystaniu przez uczniów. Fakt przeprowadzenia dezynfekcji 
odnotowują w karcie dezynfekcji (załączniki).  

 Za monitorowanie codziennych prac porządkowych odpowiada dyrektor szkoły 
oraz wyznaczony pracownik. 

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

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni                             
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę                
na usta i nos.  

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

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

 

 

 

 



III POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Każdy pracownik podpisuje 
stosowne oświadczenie w tej sprawie (załącznik). 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni 
przychodzić do pracy. Powinni, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,  
że mogą być zakażeni koronawirusem. Powinni również niezwłocznie powiadomić 
o sytuacji dyrektora szkoły. 

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. 
roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę                       
do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy i umieścić w izolatorium (gabinet C 1-2,                  
w którym znajdują się środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne).  
Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle              
do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 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.)              
oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat 
sanitarny. 

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc              
pod uwagę zaistniały przypadek. 

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

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 


