
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

ZESPOŁU SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE w DZIAŁOSZYNIE  

W CZASIE EPIDEMII 

 

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 lub w izolacji. 

 

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. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

 

4. Osoby postronne mogą wejść do szkoły tylko celu załatwienia ważnych spraw, 

których nie można załatwić z wykorzystaniem środków na odległość. Wszystkie 

osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (wstęp tylko dla 

osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  

i w wyznaczonych obszarach). 

 

5. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. 

 



6. Wszyscy uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, 

po zajęciach wychowania fizycznego i po skorzystaniu z toalety. 

 

7. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zasłaniania się podczas 

kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

 

8. Na terenie szkoły w obszarach wspólnych (tj. na korytarzach, w szatni,  

w toaletach) wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa maseczką ochronną (ewentualnie przyłbicą –  

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). Obowiązek ten obowiązuje od momentu wejścia do szkoły do 

momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej oraz od momentu wyjścia z ławki na 

przerwę do momentu zakończenia przerwy i ponownego zajęcia miejsca  

w ławce. 
 

9. Uczniowie i nauczyciele, którzy ze względów osobistych i zdrowotnych uznają 

to za konieczne, mogą przebywać w maseczce lub przyłbicy podczas 

prowadzonych zajęć. Odstępstwem od tego przywileju może być obowiązek 

realizacji programu nauczania. 

 

10.  Wszyscy nauczyciele i uczniowie, prowadzący zajęcia zawodowe oraz inne -  

z wykorzystaniem przyborów i narzędzi (np. komputerów) lub innych pomocy 

dydaktycznych, dodatkowo dezynfekują ręce przed wejściem na dane zajęcia  

do sali oraz przed jej opuszczeniem. 

 

11.  Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

12.  Używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej są myte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach. 



13.  Sale lekcyjne, a także części wspólne (np.: korytarze) należy wietrzyć, co 

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

 

14.  Przy sprzyjających warunkach pogodowych zaleca się uczniom pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym podczas przerw (pod opieką 

nauczycieli pełniących dyżur na parterze i pracownika obsługi). 

 

15.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

 

16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach  

i placówkach, prowadzących kształcenie zawodowe, należy czyścić lub 

dezynfekować. 

 

17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo odizolować taką osobę, przejawiającą objawy 

choroby, w pomieszczeniu portierni (Izolatorium), zapewniając min. 2m 

odległości od innych osób, a następnie: 

a) dokonać pomiaru jej temperatury ciała; 

b) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

c) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  

37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

18. Zasady korzystania z biblioteki regulują „Zasady korzystania z biblioteki  

w trakcie stanu epidemicznego”, które znaleźć można na stronie szkoły oraz 

na drzwiach biblioteki szkolnej. 


