
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

 

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W JAWORZNIE  

 

NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

 

.  

 

 

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE 

Niniejsza procedura określa: 

1) organizację zajęć na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców 

(opiekunów) uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły; 

2) zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  

i powierzchni: 

3) postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia; 

4) postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika szkoły; 

5) możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia 

zakażenia. 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA TERENIE SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH 

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW 

(OPIEKUNÓW) UCZNIÓW I INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH  

NA TERENIE SZKOŁY 

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 lub w izolacji. 

2. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych z jednoczesnym ograniczeniem przebywania 

w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby te obowiązuje stosowanie 

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

Osoby wchodzące na teren szkoły kierują się wprost na portiernię szkoły. 

3. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do bieżącej aktualizacji danych co do 

kontaktu telefonicznego w celu skutecznej i szybkiej interwencji  



w przypadku objawów chorobowych u dziecka. 

4. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z opracowanym rozkładem zajęć 

przedstawionym uczniom i rodzicom, które są publikowane w dzienniku 

elektronicznym, na stronie internetowej szkoły. 

5. W miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację  pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na jej terenie 

oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

6. Nauczyciele  zachowują dystans w kontaktach z uczniami. W przypadku przebywania 

w przestrzeni wspólnej uczniów i nauczycieli/pracowników oraz braku możliwości 

zachowania dystansu społecznego zaleca się, aby uczniowie i pracownicy chronili nos 

i usta maseczką lub przyłbice. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Rodzic/opiekun prawny wyjaśnia swoim dzieciom i kontroluje, aby dziecko nie 

zabierało z domu do szkoły zbędnych przedmiotów. 

9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w Procedurach obowiązujących w 

bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19  i uwzględniają konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

w bibliotece. 

III. ZASADY DOTYCZACE HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 

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 są zobowiązane 

do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz 

kierowania się na portiernię. 

3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem                        w 

szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4.  Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, 



ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

5. Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w 

tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

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

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

11. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Na terenie szkoły zapewnia się miejsce/pojemniki do wyrzucania jednorazowych 

maseczek i rękawiczek.  

IV. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

UCZNIA  

1. Jeżeli uczeń zgłosi złe samopoczucie lub istnieje podejrzenie, że może mieć gorączkę 

nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym. 

Termometr po każdorazowym użyciu musi być dezynfekowany. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, lub pojawienie się symptomów chorobowych - podwyższona 

temperatura – 38,2o i powyżej, kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, 

zapalenie spojówek, ból głowy, wymioty i innych nietypowych objawów (bez względu 

na przyczynę), należy odizolować ucznia w  pomieszczeniu nr 1, zapewniając min. 2 m 



odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3. Dziecko powinno być niezwłocznie odebrane ze szkoły przez rodzica/ opiekuna 

prawnego od momentu powiadomienia przez pracownika szkoły. 

4. W sytuacji, kiedy rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się do szkoły po powiadomieniu o 

objawach chorobowych, dyrektor lub upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik 

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie. 

5. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka personel szkoły/dyrektor wzywa 

pogotowie ratunkowe (tel. 112, 999). 

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                                      

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 

1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub izolacji. 

2. W szkole jest wydzielone  jest pomieszczenie nr 15, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (pomieszczenie jest 

wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący). 

3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

4. Pracownik szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

zobowiązany jest  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 może być zakażony koronawirusem. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik zobowiązany jest do poinformowania 

o tym fakcie dyrektora szkoły oraz skontaktowania się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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



Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

VI. MOŻLIWE WARIANTY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTORA 

SZKOŁY. 

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia 

mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za 

konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na 

danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane 

(tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla 

części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup 

uczniów.  

2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów 

za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże 

zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny 

większej grupy osób w danej szkole. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości rodziców, uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie poprzez 

umieszczenie go na stronie internetowej  poprzez dziennik elektroniczny oraz na 

drzwiach wejściowych do szkoły. 

2. Niniejsza procedura może ulec zmianie stosownie do  poziomu i charakteru zachorowań 

na  terenie powiatu  i sytuacji epidemiologicznej na terenie szkoły oraz w związku z 

koniecznością wprowadzenia kształcenia mieszanego (wariant B) lub kształcenia 

zdalnego (wariant C). 

Załączniki. 

Załącznik nr 1 Wytyczne w ZSP 2. 



Załącznik nr 2 Procedura Biblioteka. 

Załącznik nr 3 Procedura Wychowanie fizyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki.  

 

Załącznik 1. 

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze organizowane są zgodnie z zaleceniami MEN,  

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasadami higieny pracy umysłowej oraz 

bezpieczeństwa pracy. 

2. Zajęcia lekcyjne organizowane są w sposób umożliwiający równomierne rozłożenie 

stanu liczebnego uczniów i obciążenie budynku. 

3. Nauczyciele dyżurujący sprawują nadzór nad uczniami w celu ograniczenia możliwości 

niekontrolowanego gromadzenia się. 

4. Po zakończonych lekcjach pracownicy szkoły wietrzą pracownie oraz dokonują 

dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia. 

5. Uczniowie i pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczki, przyłbice) 

podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (hol, korytarze, ciągi piesze, szatnie) 

6. W trakcie przerw uczniowie przebywają w pobliżu klasopracowni, w których mają 

lekcję oraz unikają kontaktów z uczniami z innych klas. 

7. Uczniowie w trakcie przerwy zachowują zasadę dystansu społecznego oraz unikają 

gromadzenia się. 

8. Uczniowie udają się do szatni w celu pozostawienia odzieży wierzchniej stosując 

zasady dystansu społecznego. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. W miarę możliwości zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, w tym 

przebywanie uczniów na świeżym powietrzu w trakcie przerw. 

11. W trakcie nauczania indywidulnego, w momencie uzyskania informacji od Rodziców 

lub Nauczycieli, o braku możliwości zapewniania bezpieczeństwa w domu ucznia 

Dyrektor podejmuje decyzję o przejściu na nauczanie zdalne. 

12. Dyrektor na podstawie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia ucznia 

objętego nauczaniem indywidualnym, lub członka jego rodziny podejmuje decyzje o 

przejściu na nauczanie zdalne. 

13. W trakcie pandemii Covid – 19 zalecane jest ograniczenie do minimum przebywania 

osób trzecich na terenie placówki. 

14. Interesanci (rodzice itp.) zobowiązani są do stosowania rękawiczek, maseczek lub 

przyłbic w trakcie przebywania na teranie szkoły. Po wejściu do szkoły i odkażeniu 

zgłaszają się na portiernie gdzie uzyskują informację co do sposobu załatwiania sprawy. 



15. W trakcie zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych zaleca się ograniczenie 

uczestnictwa uczniów w sportach i dyscyplinach kontaktowych. 

 

Załącznik 2  

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA 

PANDEMII COVID-19 

 Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę 

lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(minimum 1,5 m).  

3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o 

maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w 

bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu 

umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego. 

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają 

potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane 

są do potrzeb czytelników. 

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i 

wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 

  

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

  

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 

a. na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny 

do 72 godzin (trzy doby); 

b. tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism. 

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki 

w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale.  

5. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W 

dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 

6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 



zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans 

społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o 

dezynfekcji blatu po każdym czytelniku. 

8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się 

książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by 

odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – 

pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze 

mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze. 

9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym 

przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej 

okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – 

czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy 

ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem. 

  

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI  

1. Bibliotekarz powiadamia Wychowawcę, a ten  powiadamia uczniów/rodziców przez 

dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i 

podręczników. 

2. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do 

zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie. 

3. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się 

osób). 

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz 

rękawiczkach. 

5. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby 

umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki. 

6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być 

oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem 

przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. 

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest 

do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych 

narzędzi komunikacji. 

 

Załącznik 3 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W 

TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID 19 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

•  każdy uczeń jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad obowiązujących 

na lekcjach wychowania fizycznego w czasie pandemii 

•  mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekcja płynem odkażającym przed i po lekcji WF-u 



•  zajęcia prowadzone będą w miarę możliwości na powietrzu 

•  zajęcia prowadzone będą z ograniczeniem kontaktu między uczniami 

•  zmniejszenie ilości gier kontaktowych 

•  zmniejszenie liczby uczniów w przebieralniach 

•  uczniowie będą przebierać się w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli WF-u 

• na terenie bloku sportowego będą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy w danej 

godzinie mają lekcję 

•  uczeń,  którego  samopoczucie  pogorszy  się podczas zajęć jest zobowiązany do 

zgłoszenia tego nauczycielowi 

•  sprzęt  wykorzystywany  podczas  lekcji  będzie  dezynfekowany  po każdej  godzinie,

 przez pracowników szkoły do tego wyznaczonych 

•  przedmioty i sprzęty znajdujące się na hali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub zdezynfekować będzie uniemożliwiony do niego dostęp 

•  w   sali gimnastycznej   sprzęt   sportowy   oraz podłoga będą umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, 

•  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebrania się i nie mieszania się 

kolejnych grup zajęcia ruchowe będą kończyć się najpóźniej na 5min przed końcem 

lekcji 

 

 

 

 

 

 


