
Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w  Bystrzycy Kłodzkiej 
w okresie pandemii 

Zasady ogólne 

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

2. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki chorobowe nauczyciel nie ma prawa przyjąć ucznia do 

placówki i jest zobowiązany poinformować rodzica/opiekuna o konieczności udania się na 

konsultacje lekarskie.  

3. 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.  

4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk – środki 
do dezynfekcji umieszczone są przy wejściach do budynków szkolnych. 

5. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę/przyłbicę ochronną 
oraz rękawiczki jednorazowe na zajęcia informatyki. 

6. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są zobowiązane zachować dystans od osoby 
przyjmującej dziecko i od innych osób min. 1,5 m i mieć zasłonięte usta i nos. 

7. Przed przyjęciem ucznia do szkoły, pracownik może, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. 

8. Uczniowie przebywający na korytarzach szkolnych zobowiązani są do zachowania miedzy 
sobą odstępu co najmniej 1,5 m i powinni mieć osłonięte usta i nos. 

9. Uczniowie w sali lekcyjnej zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela. 

10. W przypadku uczniów młodszych, rodzic/opiekun/osoba upoważniona, podczas 
odprowadzania dziecka do szkoły, nie wchodzi do budynku szkolnego.  

11. Uczeń w czasie pobytu w szkole objęty jest stałym dozorem i opieką nauczyciela. 

12. Sala, w której przebywają uczniowie oraz korytarze szkolne są wietrzone przynajmniej raz 
na godzinę. 

13. Każda sala lekcyjna musi być wyposażona w płyn odkażający i instrukcję odkażania rąk. 

14. Uczeń, który korzysta z toalety, myje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach 
instrukcją. 

15. Osoby z zewnątrz przebywające na terenie szkoły muszą dezynfekować dłonie lub mieć 

założone rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos 

16. 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. 



17. Uczniowie powinni jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu, szczególnie w czasie 
przerw z zachowaniem dystansu oraz na zajęciach wychowania fizycznego. 

18. Wyjścia poza teren szkoły można organizować wyłącznie z zachowaniem dystansu 

społecznego albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa.  

19. 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. 

20. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami. 

21. Szatnie w obu budynkach, automaty sprzedające oraz sklepik szkolny będą nieczynne. 
 

Zajęcia lekcyjne 

22. Uczeń wchodząc do sali lekcyjnej po przerwie powinien zdezynfekować ręce. 

23. Nauczyciel wchodząc do i wychodząc z sali lekcyjnej obowiązkowo dezynfekuje ręce. 

24. Szkoła zapewnia każdemu nauczycielowi maseczkę ochronną i przyłbicę.  

25. Każdy oddział klasowy ma przydzieloną jedną salę lekcyjną, w której odbywają się 
wszystkie zajęcia edukacyjne z wyjątkiem wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych/informatyki oraz zajęć w podziale na grupy. 

26. Po skończonej lekcji nauczyciel ma obowiązek otworzyć okna w sali w celu wietrzenia, 
upewnić się, że wszyscy uczniowie opuścili salę lekcyjną i zamknąć ja na klucz. Uczniowie 
nie mogą pozostawać w sali podczas przerwy. 

27. W pracowniach językowych uczniowie nie powinni korzystać ze słuchawek. 

28. Podczas przerw uczniowie obowiązkowo wychodzą na boisko szkolne, chyba, że nie 
pozwalają na to warunki atmosferyczne. Na boisku szkolnym uczniowie nie muszą mieć 
nałożonych maseczek. 

29. Na korytarzach szkolnych i w innych przestrzeniach wspólnych obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa. 

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

31. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

32. Przed zajęciami wychowania fizycznego oraz po zajęciach uczniowie korzystają z szatni 
w małych grupach. Nauczyciele ustalają kolejność grup wchodzących do pomieszczeń. 
Uczniowie, w celu przebrania na zajęcia wychowania fizycznego,  mogą również korzystać 
z sal lekcyjnych, w których mają zajęcia lub z sali gimnastycznej.  

33. W sali gimnastycznej podczas ćwiczeń należy wyznaczyć uczniom miejsca z zachowaniem 
dystansu 1,5 m. 



34. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

35. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

36. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

37. 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.  

38. 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.  

39. Na zajęciach komputerowych/informatyce uczniowie korzystają z komputerów 

w rękawiczkach ochronnych. Każde stanowisko komputerowe jest numerowane 

i nauczyciel przypisuje uczniowi jedno stanowisko z komputerem. Uczeń nie może 

korzystać z innego komputera niż wyznaczony przez nauczyciela. Po zakończeniu zajęć w 

danym dniu nauczyciel/opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest przetrzeć 

klawiatury komputerów przeznaczonym do tego preparatem czyszczącym. Komputerów 

nie wolno czyścić płynami do dezynfekcji. 

40. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, reguluje odrębny regulamin. 

Komunikacja z rodzicami/opiekunami 

41. Komunikacja pracowników szkoły z opiekunami ucznia odbywa się zasadniczo 
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-mail, dziennik 
elektroniczny). 

42. Obowiązkowe jest posiadanie przez każdego rodzica/opiekuna dostępu do dziennika 
elektronicznego. 

43. Jeżeli zachodzi niezbędna konieczność wizyty rodzica/opiekuna w szkole to może on 
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). 



Działania w wypadku podejrzenia infekcji 

 
44. Wszyscy uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice oraz pracownicy 

szkoły składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym. 

45. Jeżeli uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, silny ból głowy lub inne 
należy taką osobę odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub 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). Uczeń podejrzany o zakażenie znajduje się tam pod opieka 
pielęgniarki, a w przypadku jej nieobecności  pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela. 

46. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub uczeń z objawami, będzie bezzwłocznie 

poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

47. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły zawiadamia Organ Prowadzący oraz Powiatową 

Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kłodzku (tel. 74 867 35 26), a w razie pogorszenia 

się stanu zdrowia osoby odizolowanej dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje 

o możliwości zakażenia koronawirusem. W przypadku ucznia niepełnoletniego należy 

bezzwłocznie telefonicznie powiadomić jego rodziców o konieczności odebrania ucznia 

ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu). 

48. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

49. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z Organem 

Prowadzącym, stosując się ściśle do wytycznych PSSE. 

50.  W przypadku wdrożenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

dodatkowych procedur, należy je niezwłocznie zastosować. 

 

Nauczanie hybrydowe i zawieszenie zajęć 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może wprowadzić nauczanie 

hybrydowe lub zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów i pracowników. Zgoda i opinia 

mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji społecznej lub 

innych środków łączności, utrwalona w formie protokołu lub notatki. 

2. Zawieszenie zajęć w szkole może dotyczyć grupy, klasy lub całej szkoły. 



3. O zawieszeniu zajęć lub wprowadzeniu nauczania hybrydowego, dyrektor szkoły 

informuje Kuratora Oświaty we Wrocławiu. 

4. W przypadku nauczania hybrydowego zajęcia odbywają się w rytmie tygodniowym – 

każda klasa w jednym tygodniu uczestniczy w zajęciach na terenie szkoły, a w kolejnym 

tygodniu w nauczaniu zdalnym. 

5. W okresie czasowego zawieszenia zajęć prowadzone jest nauczanie zdalne. 

6. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciele pracują na sprzęcie szkolnym na terenie 

placówki. 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

1. Wyjaśnienie uczniom i ich rodzicom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Dopilnowanie, aby uczniowie przy wejściu do sali dezynfekowali ręce. 

3. Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

4. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w miarę 

potrzeby częściej. 

5. Ograniczenie aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy 

uczniami. 

6. Podczas dyżurów na korytarzu pilnowanie by uczniowie mieli założone maseczki. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych tylko w przypadku braku objawów chorobowych. 

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły. 

3. Bezwzględne stosowanie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie 

ręki na powitanie, zachowywanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Zabieranie do szkoły własnych podręczników i przyborów. 

5. Zasłanianie twarzy podczas kichania i kasłania. 

6. Unikanie większych skupisk uczniów, zachowywanie dystansu. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Codziennie rano mierzenie dziecku temperatury – w wypadku, gdy przekracza 37,5 stopni 

Celsjusza nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły i należy zgłosić się do lekarza. 

2. Nieposyłanie dziecka do szkoły, jeżeli wykazuje objawy chorobowe, wskazujące na 

infekcję, np. gorączkę, kaszel, duszności, silny ból głowy oraz utrata smaku lub węchu. W takiej 

sytuacji należy powiadomić szkołę telefonicznie oraz udać się na konsultację lekarską. 

3. Bezwzględne i niezwłoczne odbieranie telefonów i maili ze szkoły. 

4. Wyposażenie dziecka w maseczkę/przyłbicę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe na 
zajęcia informatyki. 

5. Kontaktować się ze szkołą za pomocą środków komunikacji elektronicznej – telefon, 
dziennik elektroniczny, e-mail. 

 


