
Aneks nr 1 do Procedur bezpieczeństwa w okresie 

pandemii Covid –19 na terenie Samorządowego 

Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego                                      
oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆW SZKOLE 
 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji.  

 

2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosują środki ochronne - osłona 

ust i nosa.  

 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.  

 

5.  Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

 

6. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk.  

 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  

 

8. W razie konieczności opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść na teren szkoły, 

zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  

 

9. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Obowiązuje 

je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk. W razie konieczności na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (i w wyznaczonych obszarach).  

 

10. Rodzice są zobowiązani pozostawać w kontakcie telefonicznym ze szkołą i natychmiast 

odbierać każdy telefon z placówki.  

 

11. Placówka posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej klasie.  

 



12.  W przypadku wystąpienia u cznia objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zostanie on 

odizolowany w wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem min. 2m odległości od innych osób)  

i niezwłocznie powiadomi się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka 

ze szkoły. Rodzice/opiekunowie zabierają ucznia własnym środkiem transportu.  

 

13. Pracę placówki organizuje się tak, by była możliwość zachowania dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły (szczególnie w miejscach wspólnych). Ogranicza się 

gromadzenie się uczniów.  

 

14. Ogranicza się do minimum możliwość kontaktowania ze sobą poszczególnych zespołów 

klasowych.  

 

15. Uczniowie przychodzą do szkoły i wychodzą z niej o wyznaczonej godzinie oraz korzystają  

z przerw według ustalonego harmonogramu i w wyznaczonych miejscach.  

 

16. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

 

17. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 

prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.  

 

18. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk  

 umycie rąk po przyjściu do szkoły  

  ochrona podczas kichania i kaszlu  

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

19. Sprzęty sportowe i programowe dokładnie czyści się oraz dezynfekuje.  

 

20. Z sal dydaktycznych usuwa się przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować.  

 

21. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce indywidualnej.  

 

22. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

 

23. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.  

 

24. 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.  

 

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

 

26. Infrastrukturę szkoły, sprzęt sportowy oraz podłogę w sali gimnastycznej myje się detergentem 

lub zdezynfekuje po każdym dniu zajęć.  

 

27. Części wspólne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć.  

 

28. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły.  



 

29. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, gdzie niemożliwe jest 

zachowanie dystansu społecznego.  

 

30. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,  

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

 

31. W szatni uczniowie korzystają z szafek indywidualnych. Stosują ochronę ust i nosa.  

 

32.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Uczniowie regularnie myją ręce wodą 

z mydłem. Świetlicę wietrzy się (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

sali), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

33. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji i obsługi sprzątającej do minimum 

ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 

34. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się po zakończeniu zajęć stacjonarnych,  

w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 

zakończeniu tych zajęć myje się i dezynfekuje powierzchnie dotykane oraz dokładnie wietrzy 

się sale.  

 

35. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. Niezbędny jest okres 

2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI   

1. Przy wejściu głównym szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

 

2. Wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów) wchodzące do szkoły są zobowiązane do 

dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych. Muszą mieć miały zakryte usta i nos 

oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.  

 

3. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników płynem do dezynfekcji.  

 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety.  

 

5. W placówce monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników.  

 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.  

 



8. W szkole dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

9. Sale lekcyjne wietrzy się, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali,  

w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

 

 

GASTRONOMIA 
 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.  

 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

 

3. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed wejściem do pomieszczenia, gdzie 

przygotowywane są posiłki. 

 

4. Myją ręce:  

 

 przed rozpoczęciem pracy,  

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona,  

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

 po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

  po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

 po skorzystaniu z toalety,  

 po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

 po jedzeniu i piciu. 

 

5. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. 

 

6.  Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne. 

 

7. Przygotowując posiłki zachowują odległość stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

8. Po zakończonej pracy, dezynfekują/myją blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora szkoły, 

 

9. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60°C przy użyciu detergentów 

do tego służących lub je wyparzają.  

 

10. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni szkolnej z zapewnieniem prawidłowych 

warunków sanitarno-higienicznych.  

 

11. W miarę możliwości uczniowie spożywają posiłki w tych samych grupach. Po każdej grupie 

czyści się blaty stołów i poręcze krzeseł. 

 

12. Dopuszcza się spożywanie śniadań przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

 

13. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Mogą być one przynoszone  

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

 



14. Personel kuchenny powinien ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

 

15. Do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Aneks do Procedur bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 18.01.2021r. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

3. W trakcie trwania roku szkolnego procedury mogą ulec modyfikacji 


