
1 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U. 2020 

poz. 1389 z zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186 z zm.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 poz. 679) 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wprowadza się na terenie Zespołu Szkół  nr 1 w Pszczynie w okresie 

pandemii COVID-19. Dotyczą one wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów uczęszczających 

szkoły i ich rodziców. 

2. Celem procedur jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19 

3. Procedury mają na celu określić działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, przy czym, 

należy przyjąć, że nie istnieje możliwość pełnego wyeliminowania ryzyka związanego 

z zakażeniem. 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, z dniem 1 września 2021 r. rozpoczyna rok szkolny 2021/2022 

z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki,  Ministra Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Osoby z zewnątrz, tj. nie będące uczniami lub pracownikami szkoły,  na terenie szkoły 

zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad: 

a) ograniczone zostaje do minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest 

kontakt telefoniczny lub mailowy; 

b) na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących  

infekcję dróg oddechowych; 

c) osoby z zewnątrz mogą wchodzić do budynku szkoły tylko głównym wejściem od ulicy 

Kazimierza Wielkiego 5; mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej 

do sekretariatu. 

3. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, zobowiązane są do przebywania na 

kwarantannie lub w izolacji. 

4. Przypomina się o obowiązku mycia rąk przy użyciu mydła w płynie i ciepłej wody. 
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5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się przy wejściu do szkoły, w świetlicy szkolnej 

oraz w sekretariacie szkoły.   

6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie. 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. W zajęciach na terenie szkoły może uczestniczyć wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, w sytuacji gdy jego domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do szkoły i ze szkoły 

opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) tylko jeden 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,  

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

rodzice wskazują szkole, co najmniej, dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); 

w razie zmiany zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób,  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). Rodzic zgłasza się po dziecko niezwłocznie:  

przy wejściu głównym dzwoni na dzwonek przy drzwiach wejściowych i odbiera dziecko 

w korytarzu przy sekretariacie. 

7. Uczniów oraz pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

8. Każdy uczeń, po przebraniu się w szatni, udaje się do wyznaczonej dla danej klasy sali, w której 

odbywać się będą lekcje. 
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9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się wyłącznie 

na stoliku szkolnym tego ucznia lub w jego tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

11. Zaleca się, w miarę możliwości, korzystanie przez uczniów w czasie zajęć oraz w czasie przerw 

z boiska szkolnego i terenów zielonych.  

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

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

14. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

Procedura wejścia do / wyjścia z budynku szkoły 

1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w  warunkach 

domowych.  

2. W drodze do  i ze szkoły uczeń ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Wchodząc do szkoły, przebywając na jej terenie i opuszczając budynek szkolny uczeń zobowiązany 

jest do zachowania dystansu społecznego. 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

1. Przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie 

przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

4. Po zakończonych zajęciach uczniowie przychodzą jak najkrótszą drogą do sali lekcyjnej, 

w której będą realizowali kolejne zajęcia. 

5. Podczas przemieszczania się uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego 

min. 1,5 m od uczniów innej grupy.  


