
 

Procedura przebywania ucznia w szkole  i funkcjonowania zespołu szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł w czasie epidemii 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

A. Zasady ogólne   
 

W zajęciach mogą uczestniczyd tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, lub wskazujących na chorobę dróg oddechowych, których 
temperatura ciała jest poniżej 37,5 stopni Celsjusza oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 
izolacji. 

Nie mogą uczestniczyd w zajęciach osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

Nie mogą uczestniczyd w zajęciach osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub 
podejrzaną o takie zakażenie.  

Do szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, maseczką lub  przyłbicą ochronną. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, gdzie nie można ze względu na wymiary przestrzeni szkolnej zachowad bezpiecznego dystansu 
1,5 m,  z wyjątkiem sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia jeśli uczeo zajmuje swoje miejsce przy stoliku. Regulaminy poszczególnych pracowni 
regulują sposób zachowywania i postępowania w pracowniach oraz na lekcjach wychowania fizycznego. 

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekowad ręce w automacie znajdującym się przy głównych drzwiach szkoły. Ręce należy dezynfekowad 
każdorazowo wchodząc do sale lekcyjnych czy pracowni. 

  W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej dokonuje się izolacji ucznia   
w szkole do czasu odbioru przez rodzica lub pracownika szkoły do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu. 

 Jeśli uczeo z podejrzeniem zakażenia przebywa w domu sugeruje się skorzystanie z teleporady medycznej oraz  niewychodzenie z domu.  

Po potwierdzeniu diagnozy rodzic ucznia lub pełnoletni uczeo ma obowiązek poinformowad o tym fakcie szkołę za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego Librus.  

Należy stosowad się do zaleceo personelu szkoły i przestrzegad reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.                                                                            

 



 

      

  

                                                                                                       
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

B1. Promowanie zasad higieny 
  

 Środków ochrony osobistej- Uczniowie są wyposażeni (we własnym zakresie) w maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta lub 
przyłbicę, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyd. Na zajęciach w szkole po zajęciu 
miejsc uczniowie nie korzystają z maseczek czy przyłbic, chyba że regulamin pracowni wymaga tego.  W czasie lekcji uczeo, 
nauczyciel przemieszczjący się po Sali lekcyjnej zobowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta lub przyłbicy. 
Zgodnie z regulaminem poszczególnych pracowni uczniowie mogą byd zobligowaniu do stosowania jednorazowych rękawiczek 
(wyposażenie we własnym zakresie). W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeo 
powinien skorzystad z maseczki lub przyłbicy. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegad 
zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.  W przypadku odbywania zajęd w ramach praktycznej nauki zawodu 
uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęd z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 
dotyczących poszczególnych branż.  
 

 Higiena i dezynfekcja rąk -  każdy uczeo, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekowad ręce. 
W tym celu należy skorzystad z płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu oraz instrukcji.  
W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk , którego należy użyd zawsze przed  oraz po dotykaniu rzeczy innej 
osoby. 
Mycie rąk jest obowiązkowe zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęd na powietrzu, po wyjściu 
do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami 
światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej.  

 
 Higiena dróg oddechowych- Uczeo ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, 

a następnie powinien jak najszybciej wyrzucid chusteczkę do zamkniętego kosza i umyd ręce), powinien też unikad dotykania 
oczu, nosa i ust rękoma.  
 

 
 Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela na korytarzu lub na powietrzu (ogrodzony teren szkoły). 

 Organizację pracy zajęd odbywających się w blokach lekcyjnych umożliwia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia regulację przerw w taki sposób aby zmniejszyd liczebnośd osób przebywających 
na korytarzach w częściach wspólnych.  

 Nauczyciele obowiązkowo wietrzą salę lekcyjną po każdej jednostce lekcyjnej, jeśli uczniowie opuścili salę lekcyjną lub pracownię. 

 Na całym terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e-papierosów itp. 

 W miarę możliwości uczniowie  powinni zachowywad bezpieczny dystans a zwłaszcza na korytarzu, w toalecie, przed szatnią, bufetem oraz w innych pomieszczeniach wspólnych na całym terenie 
szkoły. 

 Tam gdzie nie można zachowad bezpiecznego dystansu należy nosid maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę ochronną. 

 Na każdej przerwie należy umyd ręce. 

B. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach  
 

B2. Inne ważne zasady  
 

 Uczniowie przynoszą na zajęcia 

własne zestawy  przyborów do 

pisania oraz podręczników. W szkole 

nie można ich pożyczad od innych 

uczniów. 

  Bezwzględnie należy pamiętad  

o ograniczaniu bliskiego kontaktu  

z innymi osobami w szkole, np.: nie 

podajemy sobie ręki na powitanie, ani 

innych przedmiotów, zachowujemy 

bezpieczny dystans nawet przy 

najbliższych kolegach, zakrywamy 

usta i nos tam gdzie nie można 

zachowad bezpiecznego dystansu, nie 

pijemy z jednej butelki lub kubka, itp. 

 Uczeo nie powinien zabierad ze sobą 

do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów których nie można 

zdezynfekowad.   

 Uczniowie przez cały czas trwania 

pandemii w danej sali lekcyjnej/ 

pracowni zajmują te same miejsca 

oznaczone numerem. 

C. Zachowanie ucznia na przerwach   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa według zasad ustalonych przez bibliotekę.  

Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel bibliotekarz podczas kontaktu z uczniem lub pracownikiem szkoły pracuje w 

maseczce lub przyłbicy ochronnej. 

 Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą plastikowego pojemnika, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie 
bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyd innym. 

W bibliotece może przebywad jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m odległości od siebie.  

Do nauczyciela bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

 Po opuszczeniu biblioteki uczniowie powinni umyd ręce. 
 

 

Uczniowie czekając na oddanie lub odebranie ubrao do i z  szatni zachowują bezpieczny odstęp. 

Ze względu na wymiary pomieszczenia uczniowie obowiązkowo mają w tym miejscu zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą ochronną. 

 Ponieważ, zgodnie z zaleceniem GIS należy unikad organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu - porządku pilnuje nauczyciel 

dyżurujący oraz panie sprzątające lub inny wyznaczony w danym dniu pracownik wyznaczony przez dyrektora pracownik, który odpowiada przed 

dyrektorem szkoły. 

  

 

Wchodząc do szatni uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.  

  Rzeczy pozostawione w szatni powinny byd uporządkowane. 

  Podczas lekcji szatnia jest zamknięta i nie mogą tam znajdowad się żadne osoby.  

  Po każdej grupie pani sprzątająca dezynfekuje szatnie. 

 Po opuszczeniu szatni sportowej uczniowie powinni umyd ręce. 

  Korzystanie ze sprzętu sportowego oraz postępowanie podczas lekcji wychowania fizycznego odbywa według zasad ustalonych przez  nauczycieli 
wychowania fizycznego.  

  Sprzęt w siłowni dezynfekowany jest po każdej grupie (części dotykowe) podłoga powinna zostad umyta detergentem lub zdezynfekowane po każdym 
dniu zajęd.  

  W sali gimnastycznej  używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostad umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęd.  

  

D. Zachowanie uczniów w bibliotece 

 

E. Zachowanie uczniów szatni  
 

F. Zachowanie uczniów w szatni sportowej i na lekcji wychowania fizycznego 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus , lub przy użyciu  narzędzia Google 
Meet, jedynie w sytuacja wyjątkowych (wypadek/choroba-sytuacja w której uczeo musi byd odebrany przez rodzica) nauczyciel/wychowawca 
spotyka się z opiekunami ucznia na terenie szkoły.  

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Panie sprzątające dezynfekują poręcze, klamki i toalety podczas lekcji. 

Należy wietrzyd sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęd. Podczas 
lekcji jeśli temperatura na to pozwoli okna pozostają otwarte ( możliwośd pozostawienia również otwartych drzwi). 

Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachowad dystansu, należy ograniczyd dwiczenia i 
gry kontaktowe. 

Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w każdej sali lekcyjnej .Nauczyciele dbają o to aby uczniowie każdorazowo dezynfekowali ręce podczas 
wchodzenia do sali oraz wówczas kiedy korzystają z przyrządów wspólnych np. tablica.  

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyd kontakty z uczniami oraz nauczycielami do minimum. Wszelkie sprawy 
administracyjne o ile jest to możliwe załatwiamy po przez dziennik elektroniczny Librus, e-maila w godzinach pracy 9:00-15:00 

We współpracy z pielęgniarką ustalono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania 
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Źródełko wody pitnej zostało wyłączone zgodnie z zaleceniem GIS. 

Należy regularnie myd ręce wodą z mydłem oraz dopilnowad, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęd, pomieszczeo 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Na portierni Księga zgłoszeo braków środków  higienicznych. 

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesid plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

Należy na bieżąco dbad o czystośd urządzeo sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

G. Zasady ogólne funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki szkoły 
 


