
Procedury bezpieczeństwa 

obowiązujące w Zespole Szkół w Kąkolewie 

w czasie pandemii COVID-19  

 

Procedury  określają zasady funkcjonowania Szkoły od 17 maja 2021 roku i są zgodne z 

wytycznymi MEN, MZ i GIS. 

Obowiązują ogólne zasady: dystans, dezynfekcja, higiena, maseczka, wietrzenie. 

 

§ 1 

Sposób organizowania zajęć 

1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy domownicy nie przebywają w izolacji domowej. 

2. Obowiązuje zasada ograniczonej możliwości kontaktowania się uczniów z różnych 

grup. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej. Wszystkie 

przerwy uczniowie spędzają na terenie boisk szkolnych, zachowując obowiązujący 

dystans. 

3. Ponieważ nauczyciele przemieszczają się między salami, należy: 

a) zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej    

    1,5 m, 

b) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię biurka nauczyciela, 

c) ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela między ławkami uczniów. 

4. Sale i korytarze wietrzone są co najmniej raz na godzinę, ale także w czasie zajęć i 

podczas przerw. 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie mogą się wymieniać. 

Uczniowie nie przynoszą do Szkoły zbędnych materiałów i przedmiotów.  

6. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy odbywać się będą zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

higienicznego. 

7. Praca biblioteki szkolnej przebiegać będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

higienicznego. 

8. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami 

Szkoły. 

9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z zasadami bezpieczeństwa 

higienicznego. 

10. W tygodniu 17 – 21 maja 2021r. obowiązuje plan nauczania w systemie hybrydowym. 

§ 2 

Czynności higieniczno-sanitarne 

1. Bezwzględnie wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie maseczki w 

przestrzeniach wspólnych. 

2. Mycie rąk wodą z mydłem obowiązuje po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety, po powrocie z boiska. 

3. Przy wejściach do Szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 

jest skorzystać każda wchodząca osoba. Personel niepedagogiczny regularnie będzie 

uzupełniał zawartość pojemników.  



4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, 

poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

5. Osoby trzecie wchodzące z ważnego powodu na teren Szkoły muszą dezynfekować 

dłonie, nosić maseczkę i nie przekraczać wyznaczonej strefy przebywania. 

6. Uczeń przynosi drugie śniadanie i ewentualnie napój. Szkoła zapewnia dzieciom 

herbatę, którą uczeń spożywa z własnego kubka. Osoby odpowiedzialne  zobowiązane 

są do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest 

posiłek. Po każdym posiłku blaty i sprzęt są dezynfekowane.  

7. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk. Na korytarzu znajduje się pojemnik na zużyte rękawice i maseczki. 

8. Jeśli pracownik Szkoły zauważy u ucznia objawy infekcji, zapewnia mu izolację i 

natychmiast powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a rodziców o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze Szkoły. 

§ 3 

Kontakt z osobami trzecimi 

1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, 

pracownik Szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania dystansu, a także o 

skorzystaniu ze środków ochrony osobistej. Osoby trzecie nie powinny mieć 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  

 

§ 4 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 

1. Rodzice mogą przyprowadzać i odbierać dzieci, jeśli nie maja objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz nie mieszkają  z osobą przebywającą w izolacji domowej. Bez 

ważnej potrzeby nie wchodzą do budynku Szkoły.  

2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczkę do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej Szkoły. Maseczka musi być czysta.  

3. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do 

Szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu na zajęcia dzieci, jeżeli w 

domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Rodzice przyprowadzający dziecko do Szkoły muszą posiadać środki ochrony 

osobistej zarówno podczas odprowadzania, jak i przy odbiorze. 

5. Należy zapewnić szybki i skuteczny sposób komunikacji między Szkołą a rodzicami, 

który wykorzystywany będzie w celu poinformowania o zaistniałej chorobie ucznia. 

 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Szkoły 

 



1. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są znać obowiązujące w Szkole zasady 

bezpieczeństwa higienicznego i organizacji pracy. 

2. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe oraz gdy domownicy nie przebywają 

w izolacji domowej. 

3. Jeśli u pracownika Szkoły zauważone zostaną niepokojące objawy infekcji dróg 

oddechowych, zostanie on natychmiast odsunięty od wykonywania pracy i odesłany 

do domu. Dyrektor Szkoły skontaktuje się bezzwłocznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  

 

§ 6 

Pozostałe regulacje 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom za pośrednictwem wszystkim metod komunikacji 

wykorzystywanych w Szkole. 

2. Ważne i aktualne numery telefonów: 

- organu prowadzącego – Gmina Osieczna – 65 53 50 016 

- organ nadzoru pedagogicznego – Wielkopolski Kurator Oświaty, Delegatura  

w Lesznie – 65 61 41 100,  

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie – 65 52 61 515, 

- telefon alarmowy służb medycznych -112. 

 

 

 
 


