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          WARIANT „A”   
 

Organizacja, zasady, procedury 

 
1. Informacja dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r.  

2. Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu procedur ochrony uczniów i nauczycieli 
przed Covid-19.  

3. Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19. 

 

 

 

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół  
i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie 
mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne 
będą dwa warianty kształcenia: B i C. 
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1. Informacje dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r. – 
wariant „A”. 

 

  

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 
Drodzy uczniowie! 
 
        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 
2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz 
Państwem! 
 
      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 
przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 
 
    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako 
Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele 
procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na 
stronie www.1lo-tomaszow.com.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe 
przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „wiadomości” 
 
    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w 
obiektach należących do placówki.   
 
        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 
 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.  

3. Młodzież chora, zakatarzona lub z temperaturą nie będzie przyjmowana.  

4. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. 
Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt 
odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem 
odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, 
poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.  

6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może 
zarażać innych uczniów, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni                                    
o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub 
nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie 
pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez 
rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. 
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7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

 

Dyrektor szkoły 

Ewa Męcina 
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INFORMACJA 

 
     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. , jako 
administrator obiektów położonych przy ul. Mościckiego 22/24 w Tomaszowie Maz.,  
należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa   
 

zakazuje wstępu 
 

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych. 
Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby porządkowe. 
Zakaz obowiązuje do odwołania. 

 
 

Dyrektor szkoły
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2. Procedury szczegółowe – załączniki 1 – 13  

 

Załącznik 1 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r.  
 

 
Procedura pobytu uczniów w szkole 

 
 

 
I. Pobyt w szkole 

 
1. Uczniowie klas I – II – III przychodzą do szkoły zdrowi. 

2. Młodzież przychodzi do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.  

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie może do szkoły przyjść uczeń, u którego w rodzinie 
jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Rodzic odprowadzający ucznia  przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos 
oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek 
jednorazowych. 

5. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego 
znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 

6. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 
7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

8. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed 
wejściem. 

 
 

II. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 
 

 
1. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

2. Uczeń klasy I – III, po zakończonych zajęciach, udaje się do wyjścia głównego lub 
wyjść bocznych w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem                            
z klasy nakłada maseczkę na nos i usta. 
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Załącznik 2 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r. 
 

 
Procedura pobytu w sali dydaktycznej  

 

 
1. Nauczyciel/ wychowawca ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki 

do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 
W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 
kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca prowadzący zajęcia wietrzy salę,                 
w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 
odstępach czasowych. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą.  

4. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 
pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 
przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 
i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 
i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 
pracownik obsługi szkoły. 

5. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 
nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę na czas jego nieobecności przez innego 
nauczyciela. 

6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży  
prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów / reguł warunkujących ich 
bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do 
egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

8. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od 
młodzieży spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem 
obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

9. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między 
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m. 

10. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 
szkolnej. 

11. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 
czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 
zabezpieczonych przed dostępem młodzieży. 
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Załącznik 3 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r.   
 

 
Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły 
(poza wyjściem na halę sportową ZSP nr 2, siłownie plenerowe i arenę lodową). 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą 
korzystać z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 
społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom 
umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca 
uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boisk i obiektów 
sportowych. 

4. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające 
bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez 
nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a uczniowie 
przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 
społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 
ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  
miejscu. 

7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia 
uczniów. Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego i innych obiektów 
sportowych odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby uczniów, ustawieniu 
uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się 
do szatni obowiązują zasady zachowania opisane wyżej  

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez 
oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy 
uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna 
grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach 
dezynfekcji.   
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Załącznik 4 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r. 
 

 
Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym  

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z  boiska sportowego przy 
zachowaniu następujących zasad:   

1. Boiska szkolne są zamknięte  dla osób postronnych. 

2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. 

3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie ćwiczeń         
i gier sportowych. 

4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą taśm. Między wyznaczonymi 
miejscami dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między uczniami 
minimum 1,5 metra. 

5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie 
swobody uczniów zachowując reżim sanitarny. 

6. Na boisku sportowym uczniowie mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

7. Na boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie. 

8. Opiekunowie zapewniają, aby młodzież z poszczególnych grup nie kontaktowała się 
ze sobą.  

9. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych 
sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone 
z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

10. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska dopuszczone do użytku przez Dyrektora 
na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

11. Nauczyciel obserwuje młodzież podczas gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje 
konflikt między nimi. 

12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich 
uczniów w grupie. 

13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 
środkiem – mydłem bakteriobójczym, środkiem dezynfekcyjnym. 
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Załącznik 5 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r. 
 

 
 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 
wirusem Covid-19  

 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem 
FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 
miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 
zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły, 
zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego 
ucznia, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 
obserwowane objawy). 

8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną 
przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    
i dokładnie wietrzona. 

10. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom  

11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie 
przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  
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Załącznik 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 
z dnia 24.08. 2020 r. 

 
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, 
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 
jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 
przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z młodzieżą to podaje zdrowym uczniom  instrukcję, 
aby nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 
(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z młodzieżą to uczniowie wraz z osobą 
wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 
ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 
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Załącznik 7 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r. 
 

 
 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  
 

 
1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 
wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 
z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 
dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 
i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed dyżurką szkoły, zgłasza  
pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 
nazwisko nauczyciela. Pracownik obsługi dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 
który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 
funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez                        
e-dziennik Vulcan lub szkolną pocztę 1lo@1lo-tomaszow.com.pl 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz indywidualnie                           
w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 
44 724 52 34. lub drogą mailową dziennika Vulcan, wicedyrektorem – tel. 44 724 52 
34 lub mailowo przez dziennik Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań 
określonych w pkt. 2,3,4. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły:  

tel. 44 724 52 34 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 
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Załącznik 8 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r.  
 
 

 
Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19 
 

1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik 
szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie 
z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej  
w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 
zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

2. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem 
dystansu społecznego nie mniejszego niż 2 metry. 

3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 osoby 

4. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

5. W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom  
 

6. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. 

7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły 
i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie 
uczniów. 

8. Naczynia zużyte pracownik szkoły myje w profesjonalnej zmywarce. 

9. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej 
zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic 
jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie 
z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

10. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 
posiłków. 

11. Na stołówce może przebywać max. 20 os. Po 2 osoby przy jednym stoliku  

12. Przygotowane w domu śniadanie, uczeń przynosi do szkoły w jednorazowym 
naczyniu biodegradowalnym. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być 
umyte i opakowane w jednorazowe biodegradowalne opakowania. 
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Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19 
 

1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem 
dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie  
z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku  
i krzesełek.  

2. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków 
ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 

3. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji 
jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji 
odpowiednim środkiem. 

4. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 
jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego 
znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym – na terenie kuchni szkolnej. 
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Załącznik  9 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 
z dnia z dnia 24.08. 2020 r.  

 
 

Procedura i harmonogram wydawania posiłków  
 

1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik 
techniczny dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

2. W wyznaczonej dla klas godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki 
bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków  

3. Uczniowie odbierają posiłek i siadają do stolików.  

4. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez uczniów 
zgodnie z instrukcją w procedurze. 

 
Harmonogram wydawania posiłków 

 
 

Obiad 
Klasy I-III Wydanie posiłków 

I i III 11.25 

II P i G 12.30 
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Załącznik 10 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r.  
 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 
zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 
trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 
pojemnika/worka na odpady zmieszane 
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Załącznik 11 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08. 2020 r.  
 
 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i innych  
 
 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej 
potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń lub wyznaczeni na dany dzień dyżurni 
dokonują dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznych, blatów ławek                        
i krzeseł przy użyciu środka dezynfekcyjnego oraz rękawiczek sylikonowych                        
lub innych. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 
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Załącznik 12 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 
z dnia 24.08. 2020 r.  

 
 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  
i specjalistycznych.  

 
 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 
po Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 
wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 
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Załącznik nr 13 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

z dnia 24.08.2020 r. 

 
Procedura pobytu w bibliotece szkolnej 

 

1. Pracownik biblioteki bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki                                       
jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, nosić osłonę nosa i 
ust, ewentualnie przyłbicę, dezynfekować ręce lub zakładać jednorazowe rękawice 
ochronne. 
 

2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły zgodnie                          
z rozkładem godzin biblioteki szkolnej. 
 

3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby posiadające osłonę nosa i ust 
oraz rękawiczki jednorazowe . Pozostali uczniowie czekają przed wejściem do 
biblioteki z zachowaniem m.in. 1,5 metra odległości. 
 

4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 
 

5. Wszystkie książki zwrócone przecz czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone 
w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie  (zgodnie z wytycznymi 
MEN, MZ i  GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 
r.) 
 

6. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 
prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów 
komunikacyjnych: wietrzą salę, dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę 
powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki 
 

7. W przypadku  pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CV-2 
bibliotekarza mającego kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny 
księgozbioru (zamknięcia biblioteki ) na 10 dni do 2 tygodni. 
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