
Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie 
w sytuacji stanu epidemicznego w kraju 
związanego z chorobą zakaźną Covid-19 

 w roku szkolnym 2020/2021 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I ZASADY BHP 

1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcja rąk. 
3. Po wejściu do klasy i zajęciu właściwego miejsca uczniowie zdejmują maseczki. 
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie 
mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą 
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

5. Dopuszcza się mieszany lub zdalny system nauczania po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego. 

6. Prowadzący zajęcia używają osłony ust i nosa oraz informują uczniów o zaleceniach 
stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych. 

7. W przypadku wykorzystywania na zajęciach przedmiotów i sprzętów należy pamiętać 
o czyszczeniu ich  i dezynfekcji. 

8. Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć. 
9. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas 

przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.  
10. Sala wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w 

przypadku obecności uczniów (poprzez uchylenie okien). 
11. Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki będzie 

wykonywany dziecku wchodzącemu do szkoły (temperatura prawidłowa wynosi do 
36,9 stopni Celsjusza),  

12. Po wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk, z informacją o 
obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk  przez osoby wchodzące do Szkoły. 

13. Kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami odbywa się za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego LIBRUS, w formie e-mailowej lub telefonicznej. 

14. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych 
dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z 
chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji 
służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie 

15. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  preparatami na 
bazie alkoholu (min. 60%). 

16. W przypadku niepokojących objawów chorobowych  ucznia niezwłocznie należy 
powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka. 

17. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania 
ucznia/pracownika w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone w 
pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) – na parterze naprzeciw 
księgowości (IZOLATORIUM) 

18. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w 
pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje: mycia rąk, 



dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania 
rękawiczek (na parterze szkoły) 

19. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 
(minimum 60%).  

20. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki/ 
przyłbice, jednorazowe rękawiczki. 

21. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych 
w salach (m.in. przedmiotów, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach 
sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach 
komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek. 

II.  ORGANIZACJA NAUKI W SZKOLE 
 

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

2. Uczeń nie przychodzi do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych. 

3. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.00 do 16.00.  

4.  Przybory sportowe, pomoce i sprzęt dydaktyczny wykorzystywane do zajęć są 
dezynfekowane na każdej lekcji.  

5. Obowiązkiem nauczycieli i obsługi jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

6. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas 
przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.  

7. Dopuszcza się trzy warianty kształcenia: 
• Nauczanie  stacjonarne (tradycyjne) 
• Nauczanie mieszane (hybrydowe) 

W sytuacjach uzasadnionych dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, klasy, etapu edukacyjnego 
lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość 
(zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. 
Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

• Nauczanie zdalne 
W przypadku wzrostu zachorowań na COVID – 19 dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu 
zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość 
(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna 
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w 
swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach 
szkolnych.  

9.  Uczeń każdorazowo opuszczając klasę lekcyjną i poruszając się po przestrzeni wspólnej ( 
klatka schodowa, szatnia, biblioteka, sekretariat, dojście do stołówki, sali gimnastycznej, 
świetlicy) musi mieć zasłonięte usta i nos. 

10.  Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z 
nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5 m.  

11. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

III.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 



1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien 
pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 
może być zarażony koronawirusem. 

3. Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce. 
4. Każdy pracownik, przystępując do prac dezynfekcyjnych, zobowiązany jest założyć 

rękawiczki. 
5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza 

wyznaczonego na odpady po dezynfekcji. 
6. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym . 
7. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani 

są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły 
wynoszącego min. 1,5 m. 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia : 
a. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w 

okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

b. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk 
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy 
podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, 

c. realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z 
rówieśnikiem, 

d. zawiadamiają telefonicznie dyrektora i pielęgniarkę szkolną o niepokojących 
objawach zauważonych u dziecka. 

e. Po zakończonej lekcji otwierają okna i wietrzą salę. 
9. Personel obsługi : 

a. wietrzy sale,  
b. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
c. dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, 

klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne, 
d. dezynfekuje urządzenia sanitarne, 
e. wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w szkole zaistnieją objawy 

wskazujące na zakażenie koronawirusem do IZOLATORIUM i informuje 
pielęgniarkę szkolną 

10. Wspiera się i promuje  wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady: 
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do kosza i umyć ręce). 

11. Stosuje się środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycie i 
dezynfekcję rąk, w tym szczególnie: 

a. przed i po kontakcie z młodzieżą, 
b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
c. po usunięciu środków ochrony osobistej. 



IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
KORONAWIRUSEM 

1. Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak: 
podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, 
niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły . 

2. W przypadku wystąpienia ucznia lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem 
koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast 
uczeń pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pielęgniarki szkolnej. 

3. Uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w 
wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki. 

4. Nauczyciel/ pielęgniarka szkolna zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu 
zakażenia u ucznia, odizolowania ucznia od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno - 
epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie złego stanu ucznia 
(problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112. 

5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno - 
epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu pracownika 
dzwoni na 999 lub 112. 

6. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o 
sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – 
epidemiologicznej. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dezynfekcji przez 
służby sanitarne. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego 
zarządzenia w tym zakresie. 

2. Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania. 
3. Treść procedury zamieszcza się dzienniku elektronicznym LIBRUS w zakładce 

Ogłoszenia i na stronie  www.zs1.com.pl  
4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując 

zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

                                                             Krystyna Ślubowska – dyrektor Szkoły 

http://www.zs1.com.pl/

