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I  INFORMACJE OGÓLNE 

 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji                      w warunkach domowych. 

2) W drodze do i ze szkoły uczniowie muszą przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3) Przy wejściu do budynku szkoły będzie zamieszczona informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły będą mieli umożliwić skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

4) Rodzice, opiekunowie lub inne osoby, które przychodzą do szkoły muszą zachowywać 

zasady: 

a) dystansu od innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły min. 1,5 m, 

b) powinni również przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                          

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5) Osoby z zewnątrz ograniczają swoje przebywanie na terenie szkoły do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te, zobowiązane są do wpisania się 

do zeszytu „rejestr osób z zewnątrz” znajdującego się przy wejściu do szkoły.  

6 ) Z rodzicami i opiekunami ucznia,  szkoła rekomenduje kontakt z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

7) Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym (w miarę możliwości będzie mierzona 

temperatura wśród uczniów i pracowników).  

8) W sytuacji gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy:  

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium (w naszej szkole - 

gabinet pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  

      
    Do opieki nad chorym uczniem, dyrektor szkoły wyznacza wicedyrektora szkoły, 

pedagoga i pielęgniarkę). Opiekun przebywający powinien zachować dystans 

wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką 

9) W miarę możliwości stosowana będzie tak organizacja pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły (np. ze względu na rozszerzenia i zajęcia w grupach  różne godziny 

przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i  zajęcia na boisku) oraz 

unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
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10) 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. 

11) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

12) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

14)  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z powyższymi procedurami.  

15)  Uczniowie i pracownicy jeżeli mają choroby przewlekłe zobowiązani są do 

dostarczenia zaświadczeń lekarskich.   

16)  Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice). Na przerwach, (dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa) uczeń 

zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust (w miejscach wspólnych) oraz zachowania 

dystansu. 

17) Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 

18) Uczniowie korzystają z własnego jedzenia i picia. Nie dzielą się z innymi uczniami.  

 

II ORGANIZACJA PRACY W CZASIE LEKCJI  

1) Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

2) Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) należy wietrzyć, co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3)  Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu należy ograniczać 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

4) W miarę możliwości (jeśli warunki atmosferyczne i temat lekcji pozwalają) zaleca się 

przeprowadzanie zajęć na otwartym powietrzu (spacery, lekcje na boisku szkolnym)  

5) Dopuszczalna jest organizacja wycieczek i wyjść ze szkoły (jeśli powiat jest w zielonej 

strefie). Należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Każde 

wyjście ze szkoły należy rejestrować w zeszycie wyjść, który znajduje się w sekretariacie.  

6) W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.  

7) Na zajęciach fizyki, chemii i biologii zajęcia będą pokazowe. Uczniowie nie będą 

wykonywać doświadczeń indywidualnie.  

 

III ORGANIZACJA PRACY  W CZASIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

1) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem                        

i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.   

2) Sala gimnastyczna musi być często wietrzona.  
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3) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

wychowania fizycznego będą czyszczone i dezynfekowane.  

4) W miarę możliwości (jeśli warunki atmosferyczne pozwalają) zajęcia wychowania 

fizycznego należy prowadzać na otwartej przestrzeni (boiska, spacery itp.)  

5)  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie  można zachować dystansu będą ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.  

(np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastępowane (np. siatkówka,   

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  

6) Przed wejściem na zajęcia wychowania fizycznego uczeń jest zobowiązany 

zdezynfekować ręce i zachować dystans.  

 

IV ORGANIZACJA PRACY W CZASIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI 

ZAWODU  

1) W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów                      

i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie 

tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla 

zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa 

branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

 2) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole będą 

czyszczone  lub dezynfekowane.  

 

V KORZYSTANIE Z KORYTARZA I Z MIEJSC WSPÓLNYCH  

1) Na korytarzu i w miejscach wspólnych obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu. 

 

VI  KORZYSTANIE Z SZATNI 

 

1) Uczniowie korzystający z szatni muszą zachować zasady reżimu sanitarnego.  

 

VII ZASADY KORZYSTANIA Z KANCELARII SZKOŁY  

 

1)  Do kancelarii szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe,  

2)  Do kancelarii szkoły wchodzi jedna osoba, pozostałe czekają na korytarzu.  

 

VIII ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
 

 

1) Zwroty książek przyjmowane będą wyłącznie w Multimedialnym Centrum 

Informacyjnym,  
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2) Osoby, które chcą zwrócić wypożyczone książki lub inne materiały odkładają je na 

miejsce wskazane przez bibliotekarza,  

3) Zabrania się dezynfekowania zwracanych książek preparatami dezynfekującymi, 
4) Przyjęte książki poddane będą kwarantannie na okres od 2 do 3 dni, 

5) Do pomieszczenia (biblioteka lub MCI) mogą wejść tylko 2 osoby (pozostałe osoby 

zainteresowane korzystaniem z biblioteki muszą poczekać na korytarzu),  
6) Należy zachować dystans.  

7) Powierzchnie, które miały kontakt ze zwracanymi książkami będą dezynfekowane,  

8) W miarę możliwości pomieszczenia biblioteki i MCI będą wietrzone.  
9) Wszystkie dodatkowe spotkania z większą grupą uczniów ustala nauczyciel – 

bibliotekarz zachowując odpowiednie środki ostrożności. 

 

IX  ZASADY KORZYSTANIA Z  KONSULTACJI Z DYREKTOREM, 

WICEDYREKTOREM  I PEDAGOGIEM   

  

1) Rodzicom lub opiekunom prawnym zaleca się kontaktowanie z dyrektorem szkoły, 

wicedyrektorem, pedagogiem, wychowawcami lub nauczycielami telefonicznie, mailowo 

lub za pomocą e-dziennika. 

2) Godziny pracy pedagoga zostaną ustalone z dyrektorem szkoły i zamieszczone na 

drzwiach gabinetu pedagoga oraz na stronie internetowej szkoły. 

3) Do dyrektora, wicedyrektora  i pedagoga mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, 

które korzystają ze środków ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki lub 

zdezynfekowane ręce). 

4) W gabinecie może przebywać 1 uczeń, uczeń wraz z rodzicem, bądź uczeń                           

z nauczycielem zachowując odpowiednią odległość. Pozostałe osoby powinny czekać na 

korytarzu. 

5) Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

powinni złożyć je w sekretariacie szkoły. 

6) Gabinet dyrektora, wicedyrektora  i  pedagoga szkolnego będą regularnie wietrzone                              

i w razie potrzeby dezynfekowane. 

7) Spotkania z grupą uczniów będą ustalane wcześniej, z zachowaniem środków 

ostrożności. 

 

X  REALIZACJA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA 

1) Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym będą realizować zajęcia w formie 

zdalnego nauczania przez e-dziennik, platformę Teams, bądź inny komunikator po 

wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem i akceptacji dyrektora szkoły. 

2) Uczennice w ciąży będą objęte nauczaniem zdalnym.  

 

XI  ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PIELĘGNIARKI 

▪ Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania                                         

i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania 

określone                 w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 

Ministerstwa Zdrowia                               i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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XII HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ                                       

I POWIERZCHNI  
 

1) Przy wejściu głównym znajdują się 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 muszą 

dezynfekować dłonie, muszą mieć zakryte usta i nos i zachować dystans.  

3) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4) Codziennie będą wykonywane 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, klawiatur, włączników. 

5)  Przy prowadzeniu dezynfekcji, będą przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Dezynfekowanie będzie odbywało się                                  

w odpowiednim czasie (niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                  

i przedmiotów), tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

6) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są zamieszczone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

7) Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8) Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, będą zapewnione miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia                      

w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS.   

 

XIII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA U UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY  
 

UCZNIOWIE:  

1) Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                 

w izolacji w warunkach domowych. 

2) Odróżnienie objawów grypy od COVID-19 - Na podstawie zewnętrznych objawów nie 

można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na 

COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg 

oddechowych. 

Zawsze w sytuacji, gdy uczeń przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, 

konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni 
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odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana                       

z trwającym stanem epidemii. 

3) Dyrektor szkoły powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu w przypadku, 

jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie 

powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

4)  Dyrektor szkoły musi zostać poinformowany przez rodziców lub sanepid o chorobie 

ucznia po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. 

Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na 

COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze 

szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród 

uczniów  i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej. 

 

PRACOWNICY: 

 

1) Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem.  

2) O każdej sytuacji związanej ze złym stanem zdrowia i nieobecności w pracy, 

pracownicy są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły. 

3) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi                     

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

4) Osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy) w szkole   

powinni natychmiast zakładać maseczki. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, 

w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny 

założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one 

prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach. 

 

5 ) Osoby skierowane na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z osobą zakażoną 

otrzymują poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie w 10 lub 11 dniu 

kwarantanny wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań (drive thru). 

W przypadku osób, które ze względu na brak samochodu lub z innych powodów nie mogą 

skorzystać z tego rozwiązania, kwarantanna automatycznie zakończy się maksymalnie po 

14 dniach bez wykonywania badań. 
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XIV KWARANTANNA U NAUCZYCIELI  

      Nauczyciel jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły o zastosowaniu 

kwarantanny  

Sanepid powiadomi o kwarantannie nauczyciela. Decyzja ta może być przekazana 

ustnie, a następnie doręczona na piśmie po ustaleniu przyczyn uniemożliwiających jej 

doręczenie w tej formie. 

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować 

pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. 

Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – 

powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć                

z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. 

Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy[1], to decyzja o kwarantannie 

będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy 

wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% 

wynagrodzenia). 

Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie 

przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego. 

 

[1] Niemożność wykonywania pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy. 

 

Wykonywanie pracy przez nauczyciela w czasie kwarantanny 

Nauczyciel może wykonywać pracę wyłącznie zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony                   

z pracodawcą - dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy                         

w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych                            

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz 

stanowi niemożność wykonywania pracy  w określony sposób. 

Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny. 

 

XV NAUCZYCIEL I PRACOWNIK Z TZW. GRUPY RYZYKA  

     W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia                                      

(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

Sam wiek nauczyciela, czy pracownika szkoły nie jest przesłanką, aby odsunąć go od 

świadczenia pracy.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020#_ftn1
https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020#_ftnref1
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W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji      

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

XVI WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII                              

W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE 

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla 

szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół                   

i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, 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. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność 

podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu. 

Wariant C – kształcenie zdalne 

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. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje 

uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

 

XVII   DODATKOWE ZALECENIA DLA SZKOŁY WÓWCZAS GDY POWIAT 

ZNAJDZIE SIĘ  W STREFIE ŻÓŁTEJ LUB CZERWONEJ  

 

Jeżeli powiat konecki znajdzie się w strefie żółtej lub czerwonej wówczas dla uczniów                        

i pracowników ZSP w Stąporkowie będą obowiązywały dodatkowe wytyczne.  

 

1) Pracownicy i uczniowie muszą stosować się do powyższych zasad zawartych                                   

w regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.  

2) W przestrzeniach wspólnych szkoły uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa                     

i ust. 

3) Pracownicy muszą zachowywać dystans między pracownikami szkoły,                                       

a w przestrzeniach wspólnych zakrywać usta i nos.  

4) Do czasu wprowadzenia strefy zielonej obowiązuje zakaz organizowania wyjść 

grupowych i wycieczek szkolnych.  
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XVIII INFORMACJE DODATKOWE DO REGULAMINU 

 

 

Jaką temperaturę uznaje się za stan podgorączkowy?  

W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za 

temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się 

wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć 

różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem 

fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła 

temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C 

oraz wyższą. 

Dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt 

mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, przeciąg), temperatura 

urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego 

(powinna być sucha). 

 

 

XIX  KRYTERIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO 

INSPEKTORA SANITARNEGO (PPIS) PRZY WYDAWANIU OPINII                                          

O ZAWIESZENIU DZIAŁANIA SZKOŁY  
 

Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie                         

w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała: 

• wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-

19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki, 

• lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób 

zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych                 

z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem. 

W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna                      

w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu 

na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego 

odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym 

terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności                   

w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone. 

Ustalenie odrębnych kryteriów zawieszenia zajęć dla grupy, grupy wychowawczej, 

oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, placówki zależy od sytuacji 

epidemiologicznej. 



11 
 

W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie 

zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych 

klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na 

zakażenie. 

Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem 

indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie 

przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji 

zajęć szkolnych. 

 

Ujednolicenie kryteriów/wytycznych dla wszystkich stacji sanitarno-

epidemiologicznych i podanie do wiadomości dyrektorom szkół 

Każdy przypadek zachorowania rozpatrywany jest oddzielnie. Zawsze w sytuacji 

zagrożenia należy postępować zgodnie z zasadami działań przeciwepidemicznych wobec 

COVID-19  i ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego  i Ministerstwa 

Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


