
Wytyczne Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu  
obowiązujące na terenie szkoły od 1 września 2020 r. w związku z pandemią COVID-19  

Opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS. 

Ustalenia ogólne 

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg od-

dechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

• W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

• Uczniowie rozpoczynający lekcje o 8:00 wchodzą do szkoły jednym z czterech wejść, w za-

leżności od miejsca pierwszej lekcji ucznia:  

o głównym (sale: 4I, 5I, 6I, 9I, 4II, 5II, 6II, 7II, 8II),  

o bocznym przy sekretariacie – od strony ul. Cyrana (1p, 1I, 2I, 3I, 1II, 2II, 3II) 

o przez halę sportową (4p, 5p, 6p, sala gimnastyczna), 

o od parkingu (1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 2p, 3p).  

• Uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje później niż o 8:00 wchodzą do szkoły wejściem bocz-

nym przy sekretariacie – od strony ul. Cyrana. 

• Wszystkim uczniom (po wyrażeniu zgody przez radę rodziców) przy wejściu zostanie zmie-

rzona temperatura termometrem bezdotykowym, który będzie systematycznie dezynfekowany. 

• Przy wejściu do budynku szkoły oraz przy wejściu do każdej sali lekcyjnej zamieszczona jest 

informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły i sal lekcyjnych umożliwione jest skorzystanie z 

płynu do dezynfekcji rąk.  

• Sugerowaną formą kontaktu rodziców i petentów ze szkołą jest droga mailowa lub telefo-

niczna. W tym celu prosimy o dokładną weryfikację podanych danych kontaktowych. 

• W razie konieczności przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. Sugerowane jest wchodzenie 

na teren szkoły poza czasem trwania przerw śródlekcyjnych w celu ograniczenia kontaktu z 

uczniami. 

• Rodzic lub petent może wejść do szkoły tylko wejściem bocznym przy sekretariacie (wejście 

od strony ul. Cyrana). W przypadku, gdy drzwi będą zamknięte, należy wezwać obsługę za 

pomocą dzwonka. Przy wejściu zostanie takiej osobie zmierzona temperatura termometrem 

bezdotykowym. Osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest wpisać na listę swoje dane oso-

bowe: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy. Rodzic lub petent 

przechodzi bezpośrednio do sekretariatu szkoły. 

• W sekretariacie szkoły może przebywać co najwyżej 2 interesantów. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odręb-

nym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie 

zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendo-

wany własny środek transportu). 

• Plan zajęć przewiduje ograniczenie do minimum konieczność zmiany przez uczniów pomiesz-

czeń, w których odbywają się zajęcia. 



• Na terenie szkoły wszystkie osoby (nauczycieli, uczniów, innych pracowników, osoby z ze-

wnątrz) obowiązują ogólne zasady higieny:  

o częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, powrocie z przerwy śródlekcyjnej),  

o zasłanianie ust i nosa w częściach wspólnych (m.in. korytarze, toalety, szatnie), 

o ochrona podczas kichania i kaszlu,  

o unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

• Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie po-

trzeby także w czasie zajęć. 

• Części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę przez wskazanego pra-

cownika obsługi w czasie lekcji, a w razie potrzeby także w czasie przerwy. 

• 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.  

• W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u 

pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnie-

niem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-

pieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właści-

wych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

• Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach pro-

wadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełno-

sprawnościami.  

• Podczas korzystania z szatni uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu i ograniczonej 

liczby osób przebywających jednocześnie w szatni (do 10). Sugerowane jest pozostawienie w 

razie możliwości odstępu między pozostawianymi rzeczami w szatni (początkowo wieszanie 

co drugie miejsce). Przy wejściu do szatni jest umieszczony środek do dezynfekcji rąk, z któ-

rego należy skorzystać.  

• Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na tych samych zasadach, co zajęcia lekcyjne. 

• Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości w siedzi-

bie szkoły i na stronie internetowej. Książki i inne materiały objęte są koniecznym okresem 2 

dni kwarantanny. 

• Bibliotekarze zobowiązani są do zachowania ogólnie obowiązujących zasad, a dodatkowo do 

wydawania uczniom książek i innych materiałów w rękawiczkach ochronnych lub dezynfekcji 

rąk wykonanej bezpośrednio przed wydaniem. 

• Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej będą podane w siedzibie szkoły oraz na stro-

nie internetowej.  



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

• Wyznaczony pracownik obsługi ma za zadanie dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w 

tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 

ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Pracownicy szkoły, uczniowie i inne osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek 

regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

• Codzienne prace porządkowe uwzględniają utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – po-

ręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników i podle-

gają monitoringowi prowadzonemu przez dyrektora szkoły i wskazanego pracownika obsługi. 

• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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 nara-

żeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszczone są plakaty z zasadami prawidło-

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

• Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

• Na terenie szkoły są zapewnione miejsca/pojemniki do wyrzucania rękawiczek i maseczek jed-

norazowych. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izo-

lacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

• Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi proble-

mami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowano 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (nieangażowanie w dyżury podczas przerw mię-

dzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

• Niepedagogiczni pracownicy szkoły powinni ograniczyć poruszanie się po częściach wspól-

nych szkoły do czasu trwania lekcji w celu ograniczenia kontaktu z uczniami. 

• W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych pracownik zostanie odizolowany w wy-

znaczonym i przygotowanym (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) po-

mieszczeniu. 

• Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, po-

winni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdro-

wotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących obja-

wów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem pod-

stawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bez-

zwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sa-

nitarnej. 



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

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach pod-
miotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epide-
miologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

Kontakt: p. Mariola Cichopek, tel.: 343563385, e-mail: hd@lubliniec@wp.pl 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przed-
szkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie pu-
blicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 


