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Wytyczne MEN, MZ i GIS Procedury wewnętrzne 

 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. 

 Szczególny apel do rodziców i wszystkich pracowników o 
odpowiedzialność i empatię. 

 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.  

 Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły każdorazowo po 
wejściu do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  

 We wszystkich salach będzie znajdował się płyn do 
dezynfekcji, w wielu miejscach szkoły znajdują się instrukcje 
dotyczące zasad mycia i dezynfekowania rąk. 

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

 Do komunikacji z rodzicami używamy przede wszystkim 
edziennika, ewentualnie telefonu. Jeśli zaistnieje 
konieczność bezpośredniego kontaktu z rodzicem, unikamy 
umawiania się na przerwę, robimy to podczas swoich 
dyżurów. 



 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z 
opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z 
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Szczególna prośba o niezwłoczną aktualizację danych 
kontaktowych przez rodziców. 

 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. 

 Takim miejscem izolacji ucznia w szkole będzie sala przy 
sekretariacie dla uczniów.  

 W miarę możliwości rekomenduje się 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 terenie szkoły (np. różne godziny 
przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, 
różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie 
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia. 

 O dystansie nieustannie przypominamy, edukujemy. 
Zachęcamy do korzystania ze szkolnego dziedzińca. Możemy 
brać pod uwagę zmianę godzin przerwy w sytuacjach, kiedy 
mamy zblokowane zajęcia z jedną klasą.  

 W miarę możliwości należy utrzymywać dystans min. 1,5 m, 

 Rekomendujemy zakrywanie nosa i ust w częściach 
wspólnych. 

 W kontaktach bezpośrednich uczniów z pracownikami szkoły 
obowiązuje również noszenie maseczki lub przyłbicy. 

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

 Zasada w całości obowiązująca – edukujemy.  

 W czasie pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady 
higieny: częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 
i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

  



 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy 
usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 Jeśli podczas zajęć używamy pomocy dydaktycznych, 
pamiętamy o ich dezynfekcji. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie 
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w 
tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

 Zasada w całości obowiązująca - uczeń posiada własne 
przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga 
powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po 
każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

 Dezynfekcja sal gimnastycznych odbywa się po każdym 
dniu. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej 
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. 

 Nauczyciel po każdej lekcji jest zobowiązany wietrzyć salę, a 
w miarę możliwości również podczas lekcji. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego 
oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym 
w czasie przerw. 

 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego 
i sportowych, w których nie można zachować dystansu, 
należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywać przede 
wszystkim na świeżym powietrzu. Uczeń zobowiązany jest 
do posiadania odpowiedniego stroju dostosowanego do 
warunków atmosferycznych. 

 Uczniowie podczas zajęć w.f. jako miejsce do przebrania 
wykorzystują aulę, salę 104 oraz szatnie przy sali 
gimnastycznej zgodnie z planem zajęć. 



 Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, 
jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co 
drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia 
uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy 
wejściu do szatni.  

 W najbliższym czasie szatnia pozostaje nieczynna do 
odwołania.  

 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki 
szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach. 

 Zamawianie książek odbywa się przy pomocy wypisanego 
rewersu pozostawionego na stoliku przed biblioteką. 

 Książki można zamawiać również mailowo 
biblioteka6lo@wp.pl. 

 Realizacja zamówienia odbywa się w tym samym dniu. 

 Zwrot książek odbywa się do pojemnika przed biblioteką, 
stąd są raz dziennie odbierane i znajdują się na dwudniowej 
kwarantannie. 

 Literaturę potrzebną do przeprowadzenia zajęć nauczyciel 
może odebrać bezpośrednio w bibliotece. 

 Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska 
nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i 
upowszechnić 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. 

 Na terenie gabinetu i poczekalni mogą przebywać tylko dwie 
osoby (pielęgniarka i pacjent). 

 Osoby przebywające na terenie gabinetu zobowiązane są do 
posiadania własnych środków ochrony (maseczka, przyłbica, 
rękawiczki), w przeciwnym razie nie mogą zostać przyjęte. 

  



 Rekomenduje się monitoring codziennych prac 
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

 Pracownicy obsługi szkoły dezynfekują pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne oraz powierzchnie dotykowe: poręcze 
klamki, blaty stołów, włączniki itp. Według ustalonego 
harmonogramu. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na 
stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 
oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną. 

 Pracownik powiadamia dyrekcję o zaistniałej sytuacji. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na 
terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, Poznań, 
telefon, telefon 61 646 78 51, 61 646 78 50  

 

 


