
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W NOWYM MIASTECZKU W CZASIE EPIDEMII

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Podstawa prawna :                                                                                                                           

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2018 r. poz.2140 z późn.zm.)

Rozporządzeniu MEN z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( DZ.
U. z 2020 r. poz.410 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r.poz.493 z póżn. zm. )

1. Zajęcia lekcyjne odbywają się wg planu, a poszczególne klasy pozostają w wyznaczonych
izbach podczas wszystkich planowych zajęć : 

2. Na  zajęcia  uczniowie  przychodzą  w  maseczkach  i  zdejmują  je  dopiero  w  klasie,  by
ponownie założyć  je w czasie przerw. Uczniowie dojeżdżający autobusem powinni mieć
założone maseczki zakrywające nos i usta

Klasa Nr Sali
I A 20
I B Oddz.świetlica 
II A 21
II B 12
II C 11
III A 25
III B 13
III C 01
IV A 33
IV B 28
IV C 31
V A 29
VI A 16
VI B 14
VI C 19
VII A Przy bibliotece
VII B 15
VII C 22
VII D 24
VIII A 30
VIII B 23

LICEUM
I A 12
II A 01
II B 04
III A 11



 Zajęcia informatyki odbywają się w gabinetach informatyki i po końcu zajęć danej klasy
są dezynfekowane.

 Podczas zajęć wychowania  fizycznego i  sportowych,  w których  nie  można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka,
koszykówka,  piłka ręczna)  i  zastąpić  je innymi  (np.  siatkówka,  lekkoatletyka,  trening
przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości
należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i
sprzęty  znajdujące  się  w  sali,  których  nie  można  skutecznie  umyć,  uprać  lub
dezynfekować,  należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  Przybory do ćwiczeń
(piłki,  skakanki,  obręcze)  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  czyścić  lub
dezynfekować.  W  sali  gimnastycznej  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  powinny  zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.

 W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument
wypożyczony  jest  przypisany  do  jednego  ucznia  przez  cały  rok  szkolny.  Należy
zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

 W przypadku odpowiedniej  pogody,  zajęcia  można odbywać na terenach szkolnych  i
pobliskich obiektach sportowych, a także w ogródku szkolnym

3. Organizacja przerw śródlekcyjnych i wejść do szkoły

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boisk szkolnych oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkolnym, w tym w czasie przerw.  
Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w
czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych

Edukacja wczesnoszkolna : 

1 lekcja – 8.00 – 8.30, przerwa 8.30 – 8.40, cd. lekcji 8.40- 8.55
2 lekcja – 8.55 – 9.25, przerwa 9.25 – 9.35, cd. lekcji  9.35 – 9.50
3 lekcja – 9.50 – 10.15, przerwa 10.15 – 10.30, cd. lekcji 10.30 – 10.50
4 lekcja – 10.50 – 11.20, przerwa 11.20- 11.25, cd. lekcji 11.25 – 11.40
5 lekcja – 11.40 – 12.05, przerwa 12.05 – 12.15, cd. lekcji 12.15- 12.30

Klasa I B – teren przy świetlicy
Klasy I A, II A, II B, II C – boisko sekretariat
Klasy III A, III B, III C – boisko stołówka

Klasy IV – VIII 

Klasy IV B, IV C, V A, VI A, VI B, VI C, VII A – boisko sekretariat
Klasy IV A, VII B, VII C, VII D, VIII A i VIII B – boisko stołówka

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izolacji  w
warunkach domowych lub w izolacji.



5. Uczniowie mogą być  przyprowadzani  do szkoły i  z  niej  odbierani  przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie  z  dziećmi  oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych  przepisów  prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Przy wejściach do budynków szkolnych i przedszkoli oraz świetlicy, przy zlewozmywakach,
przy wejściu do biblioteki, w ubikacjach uczniowskich, zamieszczone zostają  informacje o
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.

7. Nauczyciele i wychowawcy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym informują uczniów o
warunkach  korzystania  ze  środka  dezynfekującego  oraz  przestrzegają  przed  jego
próbowaniem, przeprowadzają próbne dezynfekcje z uczniami.

8. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą  wchodzić  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły,
zachowując zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna z
dzieckiem/dziećmi  min.  1,5  m,  c)  dystansu  od  pracowników  szkoły  min.  1,5  m,  d)
opiekunowie  powinni  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa  związanych  z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9. Przestrzeń wspólna ( ul. Marcinkowskiego ) szkoły dla opiekunów i rodziców to łącznik od
strony  sekretariatu.  Rekomenduje  się,  by  rodzice  spotykali  się  z  wychowawcami  i
nauczycielami w sprawach ucznia w łączniku i nie oczekiwali na spotkania pod klasami czy
też  na  szkolnych  korytarzach.  W budynku  przy  Placu  Strzeleckim spotkania  :  rodzic  –
nauczyciel  odbywają się w gabinecie wicedyrektora

10. W  miarę  możliwości  należy  ograniczyć  przebywanie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki  jednorazowe  lub  dezynfekcja  rąk,  tylko  osoby  bez  objawów  chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 
Zobowiązuje  się   nauczycieli  i  pracowników  do  zwracania  uwagi,  aby  wszystkie  osoby
trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania.  

11. Należy  zapewnić  sposoby  szybkiej,  skutecznej  komunikacji  z  opiekunami  ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Wykaz
aktualnych  telefonów  do  rodziców/  opiekunów  i  uczniów  znajduje  się  w  gabinecie
dyrektora,  w  sekretariacie,  w  gabinecie  pielęgniarki  oraz  u  wychowawców  klas  i  w
dzienniku elektronicznym. Wychowawca w bazie klasy posiada adresy poczty elektronicznej
do rodziców/opiekunów i do ucznia.

12. Przed każdą lekcją, a szczególnie przed pierwszą lekcją w danym dniu, nauczyciel dokonuje
oglądu klasy pod kątem objawów mogących wskazywać  na infekcję dróg oddechowych, w
tym w szczególności gorączkę, kaszel a także katar. W przypadku zaobserwowania zmian
chorobowych należy wezwać pielęgniarkę i odizolować ucznia w gabinecie pielęgniarki lub
innym  wyznaczonym  miejscu,  zapewniając  min.  2  m  odległości  od  innych  osób,  i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu). W czasie odizolowania ucznia mierzy się mu
temperaturę



13. 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.  

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku  szkolnym  ucznia,  w  tornistrze  lub  we  własnej  szafce.  Uczniowie  nie  powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

16. Należy  wietrzyć  sale,  części  wspólne  (korytarze)  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie
przerwy,  a  w  razie  potrzeby  także  w  czasie  zajęć.   Zaleca  się  prowadzenie  zajęć  przy
otwartych lufcikach ( regulowanie ze względu na pogodę )

17. 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.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  wprowadza się zapisy,
dotyczące  zachowania  bezpieczeństwa  w  czasie  epidemii.  Środki  do  dezynfekcji  rąk
powinny  być  rozmieszczone  w  świetlicy  w  sposób  umożliwiający  łatwy  dostęp  dla
wychowanków  pod  nadzorem opiekuna.  Świetlice  należy  wietrzyć  (nie  rzadziej,  niż  co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

20. W  szkołach  odbywają  się  zaplanowane,  ujęte  w  harmonogramie  i  zatwierdzone  przez
dyrektora wraz z procedurami bezpieczeństwa epidemicznego - zajęcia pozalekcyjne służące
wyrównywaniu  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  przed  egzaminami  ośmioklasisty  i
maturalnym,  konsultacje  z  przedmiotów,  zajęcia  przygotowujące  uczniów do konkursów
przedmiotowych, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe. Wszystkie zajęcia odbywają się w
rygorze epidemicznym zgodnie z zatwierdzonymi dla poszczególnych zajęć przez dyrektora
obostrzeniami  (  dotyczą  liczby  uczestników,  sposobów  bezpiecznego  i  higienicznego
prowadzenia zajęć )

21. Biblioteka  szkolna  jest  czynna  w  godzinach  7.30  –  13.30.  W  pomieszczeniu  biblioteki
jednocześnie  może  przebywać  dwóch  uczniów.  W  czasie  przerw,  przed  biblioteką,
dopuszcza  się  formowanie kolejki  z  zachowaniem dystansu.  Wprowadza się  dwudniową
kwarantannę dla każdej z oddawanych książek.  Rekomenduje się zamawianie książek przez
dziennik elektroniczny  przez uczniów i  nauczycieli  z  określeniem dnia i  godziny odbioru
danej pozycji książkowej. 

22. W  szkołach  funkcjonują  gabinety  profilaktyki  zdrowotnej  :  Szkoła  Podstawowa  ul.
Marcinkowskiego 1 w godzinach 8.00 – 14.00 ,  Liceum Ogólnokształcące  w godzinach
Gabinety pielęgniarek są wyznaczone jako izolatoria w przypadku pojawienia się na terenie
szkoły osoby z niepokojącymi objawami choroby.



23. W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej  opieki  zdrowotnej,  aby  uzyskać  teleporadę  medyczną).  Obszar,  w  którym
poruszał  się  i  przebywał  pracownik  z  infekcją  dróg  oddechowych,  bezzwłocznie  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  organy  PaństwowejInspekcjiSanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do  zaleceń  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  .
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
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.  

24.  Wprowadza się czasowy zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
Spacery  do  lasku  szkolnego  w  ramach  zajęć  -  powinny  opierać  się  na  dystansie  (nie
trzymamy się za ręce, zachowujemy odległości )

25.  Wprowadza  się  czasowy  zakaz  organizowania  zabaw,  dyskotek,  balów,  a  także  apeli
szkolnych, masowych uroczystości i imprez sportowych


