
Procedury funkcjonowania ZS Bolechowo im Generała Dezyderego 

Chłapowskiego w czasie epidemii 

Podstawa prawna: 
 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.), 

• Ustawa   z   dnia   5   grudnia   2008   r.   o   zapobieganiu   oraz   zwalczaniu   zakażeń   
i   chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.) 

• Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   12   sierpnia   2020   r.   
zmieniające rozporządzenie   w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   w   
publicznych   i   niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) 

• Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   20   marca   2020   r.   w   
sprawie 
szczególnych   rozwiązań   w   okresie   czasowego   ograniczenia   funkcjonowania   
jednostek 

• systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 
(Dz.U.2020.493 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego 
ograniczenia   funkcjonowania   jednostek   systemu   oświaty   w   związku   z   
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).  

• Wytyczne   MEN,   MZ   i   GIS   dla   publicznych   i   niepublicznych   szkół   i   
placówek   
od 1 września 2020 r.  

 
Główną  zasadą jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste 

mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub 

placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić 

maseczek. Warunkiem niezbędnym jest zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły. 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. 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, oddziału, lub całej szkoły, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od 
sytuacji epidemicznej na danym terenie i w szkole. 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, placówki 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. 

▪ Podstawą wniosku jest stwierdzenie lub uzasadnione podejrzenie wystąpienia wirusa na 
terenie szkoły.  

▪ 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. 

▪ Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

▪ Do minimum należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych, mierzenie temperatury) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

▪ W każdej szkole będzie znajduje się co najmniej 1 termometr, który należy dezynfekować 
po użyciu w danej grupie.  

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 
izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

▪ Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. Do otwierania i zamykania okien należy wyznaczyć po dwóch 
uczniów w każdej klasie. 

▪ W celu zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych w czasie przerwy uczniowie powinni przebywać na 
świeżym powietrzu jeśli pozwalają na to warunki pogodowe. Przed rozpoczęciem zajęć 
nauczyciele dyżurujący wpuszczają kolejne klasy. W przypadku złej pogody uczniowie 
spędzają przerwę w otwartych klasach pod nadzorem nauczyciela dyżurującego. 

▪ Jeśli konieczna będzie zmiana sali, uczniowie przechodzą pod nadzorem nauczyciela po 
dzwonku na lekcje. 



▪ Nauczyciele mogą korzystać ze środków indywidualnej ochrony przez cały czas pobytu w 
szkole ( zalecanym środkiem są przyłbice). 

▪ Jeśli dystans w szkole nie będzie zachowany, dyrektor w drodze zarządzenia może 
wprowadzić nakaz noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły. 

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

▪ W czasie lekcji dezynfekcji będą podlegały miejsca najczęściej dotykane przez uczniów 
(klamki, poręcze). 

▪ Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć 
ćwiczenia i gry kontaktowe. 

▪ W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  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.  

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

▪ W bibliotece szkolnej ustala się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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. 

▪ Szczegółowe rozwiązania będą wprowadzone w budynku w Bolechowie i Murowanej 
Goślinie uwzględniając ich specyfikę. 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020r. 

         Dyrektor Szkoły 

         Mariusz Palka 


