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Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie 

 Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) 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  

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem          

i zwalczaniem COVID 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny          

w public (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)  

5) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze 

zm.),  

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

7) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020r. 

 

CEL PROCEDURY: 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich 

rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianie się korona wirusa (COVID-19)                 

w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów               

w sytuacji wystąpienia zachorowania lub  jego podejrzenia.  

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE: 

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. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 

dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

3. Bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły, wszyscy mają obowiązek zdezynfekować ręce. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na jej teren. Jeśli to konieczne zgłaszają ten 

fakt na portierni ponadto  wchodząc do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
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b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

6. 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. 

7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,                      

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY: 

1. DYREKTOR SZKOŁY: 

a) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i choroby COVID-19. 

b)  Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły oraz  środek antybakteryjny w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.  

c) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

zakładania i ściągania rękawiczek, maski   

d) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i choroby COVID-

19.  

e) Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania 

dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły.  

f) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID oraz  o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem chorego dziecka do Szkoły, poprzez 

umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.  

g) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone                     

w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji.  

2. NAUCZYCIEL: 

a) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce lub przyłbicy, po wejściu do sali może zdjąć 

maseczkę/ przyłbicę. 

b) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia korona wirusem. 

c) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny odległości między sobą oraz 

nauczycielem.  
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d) W miarę możliwości prowadzi zajęcia przy otwartych oknach, jeśli nie, wietrzy 

pomieszczenie.  

e) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w zgodnie z przyjętymi zasadami i 

zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem 

dystansu społecznego co najmniej 1,5m.  

f) Dba o higienę rąk – nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.  

g) Jeśli on lub członek rodziny przebywa na kwarantannie, powiadamia o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.  

3. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI: 

a) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce.  

b) Po wejściu do sekretariatu pracownik może zdjąć maseczkę, zakłada ją każdorazowo, 

kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba spoza sekretariatu.  

c) Dba o higienę rąk – nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

d) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom. 

e) Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie w którym pracuje. 

f) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje dystans nie 

mniej niż 1,5 m.  

g) Jeśli on lub członek rodziny przebywa na kwarantannie, powiadamia o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.  

h) W przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW I RODZICÓW: 

1. UCZEŃ: 

a) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5m, dezynfekuje ręce bezpośrednio po wejściu na 

teren szkoły. 

b)  Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.  

c) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie 

stosuje się do wytycznych nauczyciela.  

d) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego 

nauczyciel lub inna osoba. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczniów 

oraz nauczyciela.  

e) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.  

f) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi do 

na zajęcia. Jeśli uczeń poczuje się źle w trakcie zajęć, zgłasza ten fakt nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia.  

g)  Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w Szkole. 

 

2. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI: 

a) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Procedury 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Szkół 

Sportowych STAL w Rzeszowie. 

b) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, 

jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego l podejrzeniem choroby, np. 

podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.  
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c) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez dzieci do Szkoły. 

d)  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

e) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania. 

f) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze Szkoły są 

zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Szkoły 

oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

g) Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do noszenia maseczki na ternie Szkoły. 

h)  Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i 

odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły. 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM  

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch 

ochronny, półmaskę odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia  
2.  Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2m odległości. 
3.  Nauczyciel zawiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora o zaistniałej sytuacji 
4.  Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji.  
5. Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na numer alarmowy 112.  
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego  

pomieszczenia – izolatki. W zależności od stanu samopoczucia, ubiera odzież ochronną i własnym 

środkiem transportu udaje się do domu lub sam bądź przy pomocy osób trzecich dzwoni na 

numer alarmowy 112. 


