
Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Odzieżowych  

im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. w czasie epidemii 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. W okresie pandemii szkoła może pracować w trzech trybach: 

1) tradycyjnym  

2) mieszanym  

3) zdalnym  

2. O wprowadzeniu trybów, o których mowa w pkt.1). i 2). decyduje dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym i Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

3. Zasady określone w niniejszej procedurze podlegają aktualizacji w kontekście 

zmieniających się przepisów, wytycznych, okoliczności związanych z epidemią oraz 

oceny wprowadzonych procedur. 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

5. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1) uczniowie, którzy w danym czasie mają zajęcia lekcyjne lub zajęcia 

pozalekcyjne; 

2) nauczyciele;  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni, nauczyciel dyżurujący itp.;  

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność;  

5) rodzice bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  

w sytuacjach wyjątkowych (po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty). Osoby 

te zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej: osłony ust i nosa, 

zakładania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. 

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione! 

 

II. Wejście do budynku. 

1. Przy każdym wejściu do szkoły znajdują się informacje:  

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu;  

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej;  

3) zawierające adres oraz numer telefonu do najbliższego oddziału zakaźnego;  

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych;  

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa.  

2. Przy każdym wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk oraz informację 

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren 

szkoły.  

3. W gabinecie nr 203 przygotowano izolatorium dla osób, u których wykryto 

podejrzenie zakażenia.  

4. Każda osoba wchodząca do szkoły powinna zdezynfekować ręce oraz zachowywać 

bezpieczną odległość między osobami (min.1,5 m). 



III. Organizacja pracy szkoły. 

1. Lekcje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem: 

Nr 

lekcji 

Czas trwania lekcji Długość przerwy 

0 0 7:25 – 8:10 5 min 

1 8:15 – 9:00 5 min 

2 9:05 – 9:50 10 min 

3 10:00 – 10:45 10 min 

4 10:55 – 11:40 15 min 

5 11:55 – 12:40 10 min 

6 12:50 – 13:35 10 min 

7 13:45 – 14:30 5 min 

8 14:35 – 15:20 5 min 

9 15:25 – 16:10 5 min 

10 16:15 – 17:00 - 

 

2. W trakcie każdej przerwy salę lekcyjną należy wietrzyć, a w razie potrzeby wietrzenie 

powtórzyć w trakcie trwania zajęć.  

3. Podczas przerw zaleca się uczniom pobyt na świeżym powietrzu.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie i nauczyciele na terenie budynku w miejscach, gdzie 

nie jest zachowany dystans społeczny oraz w czasie przerw nosili maseczki lub 

przyłbice. 

5. Zajęcia lekcyjne ujęte w szkolnym planie nauczania / tygodniowym rozkładzie zajęć 

co najmniej dwoma godzinami  w tygodniu, zostaną w miarę możliwości zblokowane 

do dwu - godzinnych zajęć.  

6. W trakcie przerwy między zajęciami zblokowanymi nauczyciel z uczniami pozostaje 

w klasie (nie wychodzą na korytarz).  

7. Zajęcia z kształcenia praktycznego zostaną zblokowane tak, aby uczniowie jak 

najdłużej przebywali w jednej sali lekcyjnej.  

8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych w szkole będzie czyszczony lub 

dezynfekowany.  

9. Podczas zajęć złożonych z bloku kilku lekcji nauczyciel decyduje o krótkich 

przerwach nie pokrywających się z przerwami ogólnoszkolnymi.  

10. Podczas zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych należy ograniczyć ćwiczenia 

i gry kontaktowe, rekomendowane są zajęcia na świeżym powietrzu. 

11. Po zakończonych zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie przebywają pod 

opieką nauczyciela aż do rozpoczęcia przerwy międzylekcyjnej.  

12. W trakcie przerwy między zajęciami z wychowania fizycznego sala jest wietrzona a 

sprzęt sportowy dezynfekowany.  

13. Biblioteka szkolna pracuje w wyznaczonych godzinach, po oddaniu książki jest ona 

dezynfekowana i poddawana 2 dniowej kwarantannie przed następnym jej 

wypożyczeniem.  

14. W bibliotece szkolnej mogą przebywać 3 osoby.  

15. Uczniowie korzystają na zajęciach z własnych podręczników, zeszytów i przyborów. 

Zakazane jest pożyczanie przyborów szkolnych od innych uczestników zajęć.  

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów nie 

dotyczy to osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. 

 



PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA  

LUB PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W gabinecie 203 wyznaczone jest pomieszczenie do odizolowania osoby podejrzanej 

o zachorowanie.  

3. W przypadku niepełnoletniego ucznia w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek 

infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki uczeń zostanie umieszczony w izolatorium 

(gabinet 203 na terenie szkoły, w którym znajdują się środki ochrony osobistej oraz 

środki dezynfekcyjne) pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego pracownika szkoły a 

rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania 

ucznia ze szkoły, nauczyciel informuje o zdarzeniu Dyrektora Szkoły, sekretariat 

informuje właściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a w razie 

pogarszającego się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. Osoba sprawująca 

opiekę nad uczniem wypełnia kartę informacji o stanie zdrowia dziecka, którą rodzic 

pospisuje przy odbiorze ucznia ze szkoły (załącznik nr 1).  Rodzice/opiekunowie 

prawni są zobowiązani po odebraniu dziecka są zobowiązania do kontaktu z lekarzem 

i zastosowania się do jego zaleceń. 

4. W przypadku ucznia pełnoletniego w razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek 

infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki uczeń zostanie umieszczony w izolatorium 

(gabinet 203 na terenie szkoły, w którym znajdują się środki ochrony osobistej oraz 

środki dezynfekcyjne) pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego pracownika szkoły - 

sekretariat informuje właściwą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną,  

a w razie pogarszającego się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. Gdy stan 

zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń pełnoletni 

wypełnia kartę informacji o stanie zdrowia (załącznik nr 1) a następnie udaje się do 

domu transportem indywidualnym, pozostaje w domu i zobowiązany jest do kontaktu 

z lekarzem i zastosowania się do jego zaleceń. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Pracownik zostaje umieszczony w izolatorium (gabinet 203 na terenie szkoły)  

i powiadomiona zostaje stacje sanitarno-epidemiologiczna a w razie pogarszającego 

się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe. Gdy stan zdrowia nie wymaga 

interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik udaje się do domu 

transportem indywidualnym, pozostaje w domu i zobowiązany jest do kontaktu  

z lekarzem i zastosowania się do jego zaleceń. 

6. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania dyrektor zwraca się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA UCZNIA 

POMIAR TEMPERATURY 

Godzina Wysokość temperatury 

  

  

  

 

INNE ZAOBSERWOWANE OBJAWY: 

…………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………. 

Godz. odbioru przez rodzica……………………. 

W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem 

sanitarnym  informujemy, iż rodzice są zobowiązani do: 

• kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka, 

• pozostawienia dziecka w domu do ustąpienia wszystkich niepokojących objawów  

lub zgodnie z zaleceniami lekarza, 

• w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 rodzic jest zobowiązany  

do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły.  

 

 

……………………………………………………………. 

                                (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

Data i godz. zauważenia 

objawów 

 

 

Jakie wystąpiły objawy? 

 

 

 

Godz. poinformowania 

rodziców 

 

Kto został 

poinformowany? 

 

 

Podpis osoby informującej  

 


