
Załącznik do zarządzenia nr 17/09/2020 Dyrektora ZSS im. M. Reja w Kielcach z dnia 1 września 2020 r. 

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu 

Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach od 1 września 2020 r. 

 

§ 1  

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach, zwany dalej „szkołą”, funkcjonuje 

od 1 września 2020 r. z uwzględnieniem Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek od 1 września 2020 r. oraz Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

2. Szkoła jest czynna w godzinach 7.00-16.30 lub do odbioru ostatniego ucznia/dziecka  

ze szkoły. 

3. Sprawy bieżące, w tym administracyjne, kierowane do zarządu Świętokrzyskiego 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dyrektora, rady nauczycieli, rady rodziców należy 

przekazywać do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej naadres: 

sekretariat@spoleczna.edu.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 413613355 lub 

500289305. Istnieje również możliwość spotkania osobistego, lecz wyłącznie  

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

4. Dyrekcja szkoły kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej, telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniej ustalonego 

terminu spotkania. 

5. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane  

do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub stosowania 

rękawiczek jednorazowych. 

 

§ 2 

Organizacja zajęć i higiena w szkole 

1. Uczniowie nie mogą uczęszczać do szkoły jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg 

oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych. W przypadku alergii niezbędne jest stosowne zaświadczenie  

od alergologa/pulmonologa. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  
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do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Tylko jeden rodzic uczniów z oddziałów 3,4–latków, oddziałów 0a i 0b  może odprowadzić 

dziecko do drzwi wejściowych sali.  Pozostali rodzice czekają ze swoimi dziećmi w kolejce, 

zachowując przy tym 1,5-metrowy dystans.  Rodzice bezwzględnie powinni mieć założoną  

maseczkę. Po skończonych zajęciach edukacyjno–wychowawczych rodzice w/w oddziałów 

odbierają dzieci z wyznaczonych sal.  Oczekując na odebranie swojego  dziecka, zachowują 

1,5-metrowy dystans. Obowiązuje zakaz przebywania rodziców w szatniach i w salach. 

4. Rodzice uczniów z oddziałów 3,4–latków, oddziałów 0a i 0b wchodząc do budynku mają  

możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Przed wejściem do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekcji rąk 

oraz o sposobie użycia płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Rodzice uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego nie 

wchodzą do budynku szkoły. Rodzice mogą odbierać dzieci tylko w czasie przerw,   

po zakończonych zajęciach. Dzieci schodzą do szatni i samodzielnie się ubierają. Rodzice 

odbierają dziecko przy drzwiach wyjściowych, przy których pełniony jest dyżur. Przed szkołą 

obowiązuje zakaz gromadzenia się. 

7. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, mając 

na uwadze stosowane procedury. 

8. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

9. Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty z wychowawcą lub nauczycielem na terenie szkoły, 

rodzic powinien wcześniej telefonicznie uzgodnić termin spotkania. 

10. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, 

maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie powinni  bezzwłocznie umyć ręce wodą i mydłem. 

Tę czynność wykonują w ciągu dnia jak najczęściej: przed jedzeniem posiłków, po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, na każdej przerwie. Przy wejściu do szatni 

będzie się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.  

12. Zaleca się pracownikom szkoły oraz uczniom noszenie maseczek w częściach wspólnych 

budynku szkoły (nie dotyczy spożywania posiłków). 

13. Na zużyte maseczki jednorazowe wydziela się pojemniki na każdym korytarzu w szkole 

(zgodnie z zaleceniami GIS).  

14. Uczniowie z oddziałów 3,4–latków, oddziałów „0” oraz klas I-III będą mieli mierzoną 

temperaturę przed rozpoczęciem nauki w danym dniu. W przypadku uczniów klas starszych 

temperatura będzie mierzona tylko w razie zauważenia u ucznia objawów sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (uczeń zostanie odizolowany  do specjalnie przeznaczonego  

w tym celu pomieszczenia, zapewniając dystans min. 2 m między dzieckiem a innymi 

osobami. Następnie nauczyciel  niezwłocznie zawiadomi rodziców, by odebrali ucznia  

ze szkoły  własnym środkiem transportu). 



15. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły  niepotrzebnych przedmiotów. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą 

17. Z wyznaczonych do zajęć sal usuwa się przedmioty i sprzęty nienadające się do skutecznego 

uprania lub zdezynfekowania. 

18. Każdą salę wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w uzasadnionych 

przypadkach - także w trakcie zajęć. 

19. Uczniowie klas I-VIII spędzają przerwy według przygotowanych harmonogramów 

(dostępnych u wychowawców klas). 

20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

21. W miarę możliwości zaleca się nauczycielom i uczniom pobyt na świeżym powietrzu  

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

23. Wykorzystywane na zajęciach przybory sportowe podlegają dokładnemu czyszczeniu  

i dezynfekowaniu. 

24. Po zajęciach informatyki klawiatury są każdorazowo dezynfekowane przez prowadzącego 

zajęcia. 

25. Zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) odbywają się w salach dydaktycznych lub na świeżym 

powietrzu. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć.  

W salach zapewnia się środki do dezynfekcji rąk. Sale należy wietrzy się nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania w nich dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem 

wychowanków. 

26. Na czas pandemii COVID-19 od 1 września 2020 r. zebrania z rodzicami będą odbywać się 

tylko w formie online. 

27. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała ucznia, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

28. Szkoła dysponuje termometrami bezdotykowymi, dezynfekowanymi po każdym jego użyciu. 

Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariatach szkoły. 

29. Nauczyciel nie ma obowiązku używania środków ochrony osobistej podczas prowadzenia 

zajęć. Jest natomiast zobowiązany do częstego mycia i dezynfekowania rąk. 

30. Nauczyciel jest zobowiązany zwracać uwagę dzieciom na konieczność częstego i regularnego 

mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety  

i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

31. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie, są systematycznie i na bieżąco 

dezynfekowane. 

32. Codzienne prace porządkowe uwzględniają w szczególności  utrzymywanie w czystości sal 

zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 



powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

33. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni  

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

34. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesza się plakaty z zasadami 

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

35. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

36. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

37. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zobowiązani są ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

 

§ 3 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; 

będzie udostępniony w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. Wyznacza się strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie 

odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami. 

3. Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać 

książki oraz przebywać w pomieszczeniu. 

4. Korzystanie z biblioteki, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady 

zostaną określone w regulaminie biblioteki szkolnej. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co 

najmniej raz dziennie. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub  

na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy 

 

§ 4 

Zasady funkcjonowania żywienia 

1. Podmiot realizujący usługę cateringową zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę 

na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2. Personel stołówki zobowiązany jest przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie 

zabezpieczenia epidemiologicznego, tj.: 

1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły i uczniami/dziećmi, 

2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5m, 



3) stosować środki ochrony osobistej. 

3. Pracownicy stołówki w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie 

i dezynfekcję, między innymi: 

1) przed rozpoczęciem pracy, 

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

6) po skorzystaniu z toalety, 

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

8) po jedzeniu, piciu. 

4. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem. Następna grupa może 

wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel czynności dezynfekcyjno-porządkowych  

i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z posiłków wprowadza się: 

1) zmianowe wydawanie posiłków zgodnie z odrębnymi ustaleniami, 

2) czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, 

3) mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C lub ich wyparzanie. 

6. W przypadku braku możliwości zapewnienia właściwych warunków mycia naczyń  

i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków, od dostawcy cateringu wymaga się 

pojemników i sztućców jednorazowych. 

7. Przygotowane posiłki należy wydawać przez wyznaczone miejsce podawcze. Posiłki są 

odbierane pojedynczo przez uczniów lub, jeśli jest taka potrzeba, przez nauczyciela 

opiekującego się grupą. 

8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, 

skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika. 

9. Dostawcy towarów do stołówki szkolnej powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki  

i inne środki ochrony osobistej. 

10. Przywożony towar (produkty spożywcze) muszą być opakowane i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

11. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  

z pracownikami. W razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia 

1. Rodzice dziecka, którzy zauważą niepokojące objawy chorobowe u siebie lub swojego 

dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie 

poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala. 



2. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora 

szkoły. 

3. W przypadku pojawienia się u ucznia niepokojących objawów chorobowych izoluje się go 

w osobnym pomieszczeniu z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób  

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą niezwłocznie odebrać 

dziecko ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu. 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epiedemiologiczną w Kielcach 

(tel. całodobowy 696750596 lub 413464600 w godz. 7.30-15.00) i organ prowadzący szkołę. 

Dalsze kroki działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym  

i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje pracowników szkoły i rodziców. 

5. Rodzic/opiekun chorego ucznia jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. 

6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

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

7.  W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, 

pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 

§ 6 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych. 

3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosuje się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. W przypadku wątpliwości pracownik zobowiązany jest zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 



§ 7 

Przepisy końcowe 

8. Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

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

9. Niniejszą procedurę zamieszcza się na stronie internetowej szkoły  i w siedzibie szkoły  

(w sekretariatach).  

10. Z procedurą zobowiązani są zapoznać się, w celu jej stosowania, nauczyciele i pracownicy 

szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.  

 


