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CEL PROCEDURY  

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich 

rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w 

szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli,  rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia 

zachorowania lub jego podejrzenia.  

  

ZAKRES PROCEDURY  

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad młodzieżą oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

koronowirusa COVID-19 na terenie szkoły.  

  

1. PRACOWNICY SZKOŁY  

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym       i dezynfekują ręce. Pracownicy 

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

  

2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:  

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce lub przyłbicy. 

2) Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne oraz 

opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje z uczniami.  

3) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

4) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między 

sobą oraz nauczycielem.   

5) Co najmniej raz na  godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.   

6) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w czasie zajęć,  postępując zgodnie 

z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia 

z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.  

7) Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do 

zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie 

w w/w miejscu.  

8) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny 

dystans – 1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.  

9) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu.  

10) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia 

dyrektora szkoły i pozostaje w domu.  

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

  



3. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:  

1) Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID -19 na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej 

zamieszczonymi na stronie Szkoły.  

2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do szkoły, jeśli 

wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. 

podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.    

3) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.   

4) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.   

5) Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły. 

6) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora 

lub pracownika szkoły.  

   

4. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:  

1) W przypadku gorączki, kaszlu lub innych objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych 

dróg oddechowych uczeń powinien pozostać w domu.  

2) Jeżeli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie bądź  w izolacji, wszyscy 

muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy. 

3) Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, gdyż w szkole nie może się nimi 

wymieniać. Unika zabierania niepotrzebnych przedmiotów.  

4) W drodze do i ze szkoły uczeń jest zobowiązany przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (np. zakrywać nos i usta w zamkniętych 

pomieszczeniach ) 

5) Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją użycia środka 

dezynfekującego, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

od razu myje ręce. 

6) Z szatni uczeń korzysta wg zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

7) Uczeń podczas pobytu w szkole bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą 

z mydłem zgodnie z zasadami prawidłowego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, 

a także unika dotykania oczu nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

8) Na ogół uczniowie jednej klasy przebywają od pierwszej lekcji do ostatniej w tej samej sali lekcyjnej 

zgodnie z harmonogramem. Przydział sal lekcyjnych: 

I LO - sala nr 21                I technikum – sala nr 17 

II a LO – sala nr 7             I branżowa – sala nr 12 

II b LO – sala nr 1             II a branżowa – sala nr 11 

II c LO – sala nr 26            II b branżowa – sala nr 27 

III LO – sala nr 13             III branżowa – sala nr 14 

9) W czasie lekcji uczeń może nosić środki do bezpośredniej ochrony dróg oddechowych. Po 

opuszczeniu sali lekcyjnej ma obowiązek zakrywania ust i nosa, stara się unikać większych skupisk 

uczniów, zachowuje w miarę możliwości dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych w budynku szkolnym i przed szkołą. Podczas przerw w miarę 

możliwości korzysta z boiska szkolnego i przebywa na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 



10) Jeśli uczeń podczas pobytu w szkole obserwuje u siebie objawy chorobowe wskazujące na infekcję 

dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból gardła) natychmiast informuje o tym nauczyciela, zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 17 a). Niezwłocznie powiadamia się 

rodziców/opiekunów, którzy odbierają ucznia ze szkoły. 

11) Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej stosując się do zasad jej regulaminu. Uwzględnia się konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  bibliotece. 

12) W razie potrzeby uczeń może skorzystać z numerów telefonów do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych znajdujących się przy 

wejściu głównym. 

13) W przypadku czasowego zawieszenia zajęć w szkole uczniowie kontynuują edukację w formie 

nauczania zdalnego z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1) Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i 

rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki ( sala 

17 a).  

2) Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości.  

3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej 

sytuacji.  

5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia dzwoni na 

numer alarmowy 112.  

6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatki ( sala 17 a ).  

7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, 

fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.  

8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa.  

9) Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu nauczania zdalnego, w wariancie hybrydowym/mieszanym 

zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. Może zastosować w tym celu jedną z poniższych metod:   

a) metoda synchroniczna – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,np. wideolekcja na 

platformie, wideo chat;  

b) asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów 

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez 

pracę w chmurze;  

c) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie ,np.wykonanie wspólnie miniprojektu, 

poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie 

prezentacji efektów wspólnej pracy, 

d) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów 

 

 


