
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 552/2020

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Szczecinku w czasie epidemii
Podczas pandemii koronawirusa Covid-19 obowiązują poniższe zasady dotyczące

bezpieczeństwa:
1) Szkoła przy opracowywaniu procedur uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora

Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

2) Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie i pracownicy.

3) Do szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania

na terenie placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby.

4) Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących

infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych.

5) Wchodząc na teren szkoły wszystkie osoby muszą mieć założone maseczki ochronne

lub przyłbice. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6) Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z jego członków rodziny,

potwierdzono występowanie zakażenia wirusem COVID- 19, rodzic ma obowiązek

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły.

7) Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, a w przypadku osób

uczulonych na płyny dezynfekcyjne – umyć ręce i włożyć rękawiczki jednorazowe

(środki dezynfekcyjne są umieszczone przy drzwiach wejściowych, osoba uczulona na

płyny dezynfekcyjne po wejściu do budynku kieruje się do najbliższej łazienki w celu

umycia rąk a rękawiczki pobiera z wyznaczonego miejsca).

8) Osoby przebywające na terenie szkoły muszą zachowywać dystans społeczny między

sobą wynoszący min. 1,5 m, w każdej przestrzeni szkoły.

9) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły

z wyjątkiem sal w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

10) Dyżur nauczycielski zaczyna o godzinie 7:30, a kończy po zakończeniu nauki.

11) Dyżurujący nauczyciele przypominają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole.



12) Zwracają uwagę, aby uczniowie często dezynfekowali ręce, nosili maseczki

lub przyłbice i zachowywali dystans społeczny.

13) Podczas wchodzenia do sal dydaktycznych należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

14) Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej nie ma obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy

ochronnej, jednak należy je bezwzględnie ubierać podczas bezpośrednich kontaktów

nauczyciel/uczeń.

15) Nauczyciel zobowiązany do wietrzenia sali po każdych zajęciach dydaktycznych,

a w miarę możliwości również podczas lekcji oraz dezynfekcji.

16) Uczeń na terenie szkoły ma obowiązek mieć własne przybory i podręczniki, które

mogą w czasie zajęć znajdować się na ławce ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.

17) Na teren szkoły nie wnosimy zbędnych rzeczy.

18) W szatniach ogólnodostępnych kurtki i inne rzeczy przechowywane są w workach

przyniesionych przez ucznia.

19) W danej chwili w przebieralni przy sali gimnastycznej przebierają się uczniowie tylko

z jednej klasy.

20) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje

dróg oddechowych, w tym szczególności gorączka, kaszel należy odizolować ucznia

w wyznaczonym miejscu ( gabinet pielęgniarki, izolatka) oraz niezwłocznie

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

21) Uczeń będzie przebywał w izolacji do momentu przyjazdu rodzic/opiekuna.

22) Szkoła zapewnia wszelkie dostępne środki i procedury zachowania bezpieczeństwa,

jednak wszyscy muszą mieć świadomość nadal istniejącego potencjalnego zagrożenia

koronawirusem COVID-19 z powodu bezobjawowego przechodzenia wirusa przez

osoby zakażone.

23) W szatniach ogólnodostępnych uczniowie pozostawiają kurtki i inne rzeczy wkładając

do swoich worków.

Obowiązki nauczycieli:

1) Przestrzegają ogólnych zasad zapobiegawczych wymienionych w niniejszej

procedurze.

2) Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w



dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez

lęku.

3) Przypominają i dają przykład / instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg

instrukcji umieszczonych w każdej łazience.

4) Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z

toalety.

5) Usuwają lub uniemożliwiają dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujące się w sali,

których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.

6) Dopilnowują, aby podczas zajęć uczniowie siedzieli przy stolikach

z zachowaniem jak największego odstępu.

7) Zwracają uwagę, by uczniowie w miarę możliwości nie nawiązywali bliskiego

kontaktu fizycznego.

8) Przypominają uczniom o zakazie przynoszenia z domów zbędnych przedmiotów.

9) Nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły.

10) Nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w przypadku przebywania

w częściach wspólnych budynku szkoły (szatnia, stołówka, korytarze, łazienki).

11) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry

kontaktowe.

Obowiązki uczniów:

1. Uczniowie przestrzegają ogólnych zasad zapobiegawczych wymienionych

w niniejszej procedurze.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed

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

3. Dyrektor szkoły zobowiązuje do noszenia maseczek chroniących usta i nos z chwilą

wejścia do budynku i przebywania w częściach wspólnych budynku szkoły (szatnia,

korytarze, łazienki). Jeżeli uczeń uważa to za konieczne może nosić maseczkę

ochronną w całym budynku szkoły.

4. Uczniowie przebywają w salach określonych harmonogramem pracy szkoły.

5. Uczniowie korzystają z własnego zestawu podręczników i przyborów. Uczeń posiada

własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku



szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. Uczniowie nie przynoszą z domów zbędnych przedmiotów.

7. Uczeń ma obowiązek umycia rąk:

- bezzwłocznie po wejściu do szkoły,

- przed jedzeniem,

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

- po skorzystaniu z toalety.

Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach

szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk, wywieszonej w każdej z łazienek.

8. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu

między osobami przebywającymi na terenie szkoły (nie zbieraj się w grupach, spędzaj

przerwę w okolicy swojej sali lekcyjnej, nie biegaj, w miarę możliwości przebywaj na

tej samej kondygnacji).

9. Uczniowie stosują się ściśle do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.


