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PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  
W CZASIE EPIDEMII – COVID 19 

- 1 września 2021 r.   
 
 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 
roku ustala się PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII – COVID 19 
 
 
I. GŁÓWNE KANAŁY PRZEPŁYWU INFORMACJI: RODZIC – UCZEŃ - SZKOŁA 

1. W celu zapewnienia szybkiego przepływu informacji ustala się, że: 

          a. głównym źródłem informacji o aktualnej sytuacji zdrowotnej w szkole jest dziennik elektroniczny   

          b. w celu utrzymania bezpośredniego i indywidualnego kontaktu  ustala się następujące numery telefonów:  

 - szkoła – 52 385 25 23 lub 531 784 236 

 - internat – 730 796 513 

2. Informacje o ewentualnych zmianach funkcjonowania szkoły lub internatu będą także zamieszczane na stronie 

internetowej szkoły www.krzywousty.edu.pl  

3. Telefony kontaktowe do służb specjalistycznych: 

        a. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią – 52 386 00 03 

 

II. ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolatorium. 

2. Do obowiązków służbowych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy szkoły bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolatorium. 

3. W wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja 

użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

4. Rodzice, opiekunowie prawni lub osoby postronne stosują się do następujących zasad: 

      a) dezynfekują dłonie 

      b) obowiązkowo stosują w obiekcie środki ochronne: osłona ust i nosa – maseczki 

      c) przebywają tylko we wskazanym miejscu, zachowując dystans społeczny – wejście główne 

5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy w celu doraźnego pomiaru temperatury. 
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6. Na terenie szkoły zapewnia się wszystkim uczniom i pracowników swobodny dostęp do dozowników z płynami 

dezynfekcyjnymi. 

7. Pracownicy szkoły i uczniowie, którzy zaobserwują osobę z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informują o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.     

 8. Osobę z objawami infekcyjnymi izoluje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów z racji konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) 

oraz odpowiednie służby sanitarne. 

9.Wszyscy uczniowie szkoły są zobowiązani do: 

 a) posiadania maseczki,  

  b)uczniowie przebywający na przerwach w budynkach szkolnych oraz przemieszczający się po szkole 

obowiązkowo stosują prawidłowo założone maseczki, 

c) po zajęciu miejsca w klasie i rozpoczęciu lekcji uczeń może zdjąć maseczkę  i schować ją do własnej 

torby. 

d) w sytuacji zagrożenia – zaistnienia nagłego zachorowania, uczniowie na polecenie nauczyciela w 

trakcie lekcji zakładają maseczki 

10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie zdezynfekować dłonie) oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły w trakcie przemieszczania się po szkole zobowiązani są do 

stosowania maseczek.  

12. Uczniom zaleca się niewymienianie się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej używane sprzęty oraz podłogi dezynfekuje się po każdym dniu 

zajęć.  

14. Korytarze i sprzęt na nim pozostający podlegają dezynfekcji po każdym dniu oraz od godz. 11.00 do 11.30.  

15. Pracownicy szkoły wietrzą sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

w tym w czasie przerw. 

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

18. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

19. W celu zapewnienia bieżącej obsługi uczniów wyznacza się następujące godziny kontaktu z pracownikami:  

a) sekretariatu - od poniedziałku do piątku – 11.40 – 13.25 

b) księgowości - poniedziałek, środa, piątek – 10.00 – 13.00 

20. W szkole wyznacza się miejsce do izolacji osoby z podejrzanymi objawami chorobowymi – gabinet 

pielęgniarski. 

21. Zaleca się spożywanie posiłków i napojów przy zachowaniu dystansu społecznego. 

22. Klasy pozostają otwarte w czasie przerw lekcyjnych w celu minimalizacji ilości osób  na korytarzach. 

23. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do zachowywania dystansu społecznego. 



24. Uczniom ze wskazaniami lekarskimi – przewlekłymi schorzeniami / po pisemnej informacji medycznej / 

umożliwia się pozostanie w domu i zapewnia się kontakt ze szkołą. 

25. Na czas pandemii uruchamia się drugi pokój nauczycielski na II piętrze. 

26. Na terenie szkoły nie mogą działać  automaty z napojami i żywnością.  

27. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie personalizacji 

danych osób chorych.  

 

III. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE  DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 

1. Na zajęciach wychowania fizycznego należy minimalizować możliwość kontaktu ze sprzętem. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po każdym dniu. 

2. W celu minimalizacji ryzyka zakażeniem podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

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

3. W okresie pandemii covid – 19  w trakcie użytkowania siłowni wewnętrznych nauczyciel prowadzący 

zobowiązany jest do przestrzegania dystansu społecznego.  

4. Rekomenduje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na boisku szkolnym lub w terenie. 

5. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywa się w klasopracowniach zgodnie z ustalonym 

odrębnie harmonogramem przy zachowaniu ogólnych zasad. 

6. Wyjazdy edukacyjne młodzieży odbywają się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy zachowaniu i 

spełnieniu norm sanitarnych. Zgodę na wyjazd wyraża dyrektor szkoły po rozmowie  z organizatorem, otrzymaniu 

pełnej dokumentacji wyjazdu i ostatecznej ocenie celowości wyjazdu i jego ryzyka pod względem 

epidemiologicznym. 

7. Na zajęciach wymagających pokazów i ćwiczeń bezpośrednio angażujących uczniów i nauczycieli zaleca się 

stosowanie innych form: 

 a) pokazów multimedialnych 

 b) wykorzystania zasobów internetowych 

8. Nauczyciel informatyki przed rozpoczęciem zajęć egzekwuje od uczestników zajęć dezynfekcję dłoni.  

9. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się na następujących zasadach: 

 a) godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek: 8.45 – 14.45, piątek 8.00 – 14.00 

 b) zasady zamawiania książek: 

  - bezpośrednio – w wypożyczalni przebywają jednocześnie 3 osoby przy zachowaniu dystansu 

  - elektronicznie – za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub konta czytelnik – MolNnet+ 

 c) zasady zwrotu książek: 

  - zwrot książek następuje w przedsionku biblioteki  do przygotowanych pojemników 

  - książki zwrócone podlegają kwarantannie – 72 godziny 

 

IV. MONITOROWANIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM 

1. Pracownicy szkoły odpowiedzialni za bieżące utrzymanie szkoły rejestrują podejmowane czynności w systemie 

dziennym: 

 a) dezynfekcję podłóg korytarzy i klamek w godzinach 11.00 – 12.30 



 b)dezynfekcję popołudniową w zakresie dezynfekcji sal lekcyjnych, ławek, podłóg, krzeseł, klamek i 

sanitariatów. 

2. Pracownicy szkoły zapewniają bieżące uzupełniania mydła i płynów dezynfekcyjnych.  

3. Nauczyciele uczący na bieżąco zgłaszają przypadki zachorowania w czasie zajęć. 

4. Wychowawcy klas monitorują sytuację zdrowotną wychowanków, pozostając w stałym kontakcie z rodzicami i 

uczniami. 

5. Proces monitorowania epidemicznego  szkoły prowadzi również pielęgniarka szkolna w godzinach 

urzędowania. 

 

V. ZMIANY TRYBU PRACY SZKOŁY 

1. Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów może częściowo ograniczyć funkcjonowanie szkoły lub 

zdecydować o przejściu na zdalne nauczanie. 

2. Decyzje o ograniczeniu funkcjonowania szkoły lub przejściu na zdalne nauczanie podejmuje się w oparciu o: 

 a) aktualną ocenę stanu epidemiologicznego w szkole, gminie i powiecie 

 b) konsultację z organem prowadzącym 

 c) konsultację z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią 

3. Decyzja o ograniczeniu funkcjonowania szkoły lub przejściu na zdalne nauczanie zostaje ogłoszona w dzienniku 

elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły; podaje się w niej czas jej obowiązywania. 

4. W sytuacji pełnego przejścia na system zdalnego nauczania ustala się zasady obowiązujące wszystkich 

pracowników pedagogicznych: 

 a) lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym planem i trwają po 35 minut 

 b) przeprowadzenie lekcji rejestruje się w dzienniku elektronicznym 

 c) w celu zapewnienia maksymalnej realizacji programu nauczania wszyscy są zobowiązani do 

stosowania następujących technik: 

  - dziennik elektroniczny  - rejestracja lekcji 

  - platformy komunikacyjnej Zoom – stała forma prowadzenia zajęć na odległość 

  - platformy do tworzenia testów – Quizizz 

  - platformy Padlet – przekazywanie materiałów lekcyjnych 

5. Wychowawca klasy tworzy zakładkę na platformie Padlet dla swojego oddziału. 

6. Uczeń ma obowiązek wizualizacji swojej obecności na zajęciach zdalnych. 

 

 

   

 

  

 

 

 
 


