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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie z dnia 22.08.2022 r.  

 

Wewnętrzne procedury funkcjonowania Zespołu Szkół nr 8 im. 

Stanisława Staszica w Szczecinie w związku z wystąpieniem 

epidemii lub innych chorób zakaźnych 

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), Ministerstwa Zdrowia (MZ) 

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art.68 ust. 1 pkt 6 (Dz. U z 2021 r. 

poz. 1082) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach §18 ust.2a (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapewnieniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny (aktualizacja 10.08.2022 r.) 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID 

– 19 oraz innych chorób zakaźnych w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica obowiązują 

wewnętrzne procedury zapewnienia bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA 

PODCZAS EPIDEMII COVID – 19 LUB INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH W SYSTEMIE 

STACJONARNYM, HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM  

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków pobytu w Zespole Szkół nr 8 im. 

Stanisława Staszica w Szczecinie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, zwany dalej 

Dyrektorem. 

 

2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne Ministra Edukacji i Nauki (MEiN), Ministra 

Zdrowia (MZ) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) udostępnione na stronie 

urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki (MEiN). 

 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 7:30 do 15:00, przy czym: 

 

a) Sekretariat szkoły – według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

b) Pedagog szkolny - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

c) Psycholog szkolny - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

d) Bibliotek szkolna - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

e) Inspektor ds. BHP - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

f) Pielęgniarka szkolna - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

g) Kierownik praktyk - według harmonogramu zamieszczonego na stronie 

Internetowej Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w zakładce 

„Kontakt” - http://zs8.szczecin.pl/kontakt/ 

 

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji górnych dróg 

oddechowych (m.in. kaszel, gorączka, duszności) lub choroby zakaźnej. Jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych za 

zgodą rodziców/ opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, dokonuje się 

pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru 

dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik.  

http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
http://zs8.szczecin.pl/kontakt/
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5. Przebywający w budynku szkoły uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa w salach 

lekcyjnych/pracowniach, natomiast rekomendowane jest zakrywanie ich w trakcie 

przemieszczania się do innych sal/pracowni podczas przerw lekcyjnych, a także w 

przestrzeniach wspólnych (toalety, korytarze). 

 

6. Przebywając w budynku szkoły pracownicy nie muszą, ale mogą zakrywać usta i nos.  

 

7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły zobligowani są do unikania gromadzenia się 

i ścisku oraz starać się zachować dystans społeczny od innych osób – w szczególności 

w częściach wspólnych. 

 

8. Uczniowie podczas kolejnych zajęć dydaktycznych odbywających się w tej samej sali/ 

pracowni nie zmieniają ławek.  

 

9. Zabrania się uczniom małoletnim wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw 

spędzanych na świeżym powietrzu. 

 

10. Rekomenduje się nieopuszczanie terenu szkoły podczas przerw spędzanych na 

świeżym powietrzu w przypadku uczniów pełnoletnich.  

 

11. Na terenie toalet uczniowskich może przebywać tyle osób, ile jest kabin + 2 osoby 

przy umywalce + 2 osoby oczekujące w części z kabinami. Na terenie toalet 

rekomenduje się noszenie maseczek ze względu na małe rozmiary kabin i możliwy 

kontakt z osobami z różnych klas.  

 

12. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno – 

epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID – 19 lub 

innych chorób zakaźnych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.  

 

13. Szkoła zapewnia: 

 

a) Sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w 

szkole, 

b) Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynków, na korytarzu, a także 

środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/ 

osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie 

zaistnienia takiej potrzeby, 

c) Bezdotykowy termometr, 

d) Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno – 

higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy 

dozownikach z płynem, 
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e) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe 

wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki 

jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk, 

f) Kosze na odpady, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak 

maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe (czarne pojemniki). 

 

14. Dyrektor/ Wicedyrektor/ Kierownik/ Inspektor ds. BHP, Wychowawcy oraz 

Nauczyciele: 

a) Dyrektor zapoznaje pracowników (poprzez szkolną stronę internetową, 

posiedzenia rady pedagogicznej) ze stosowanymi w szkole procedurami 

zawartymi w dokumencie „Wewnętrzne Procedury Funkcjonowania Zespołu Szkół 

nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w związku z wystąpieniem epidemii lub 

innych chorób zakaźnych”, 

b) Wychowawcy zapoznają uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych 

(poprzez szkolną stronę internetową, spotkania z rodzicami, lekcji 

wychowawczych) ze stosowanymi w szkole procedurami zawartymi w 

dokumencie „Wewnętrzne Procedury Funkcjonowania Zespołu Szkół nr 8 im. 

Stanisława Staszica w Szczecinie w związku z wystąpieniem epidemii lub innych 

chorób zakaźnych”, 

c) Nauczyciele podczas lekcji organizacyjnych zapoznają uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązujących na ich zajęć, w tym z zasad bezpiecznego 

korzystania z pisaków do tablicy, 

d) Dyrektor/ Wicedyrektor oraz Kierownik nadzorują prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, 

e) Wicedyrektor opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę 

możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku 

życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy 

ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na 

przechodzenie przez tą osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje 

wicedyrektora szkoły), 

f) Wychowawca prowadzi komunikację z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce, 

g) Dyrektor szkoły/ wychowawca lub wyznaczona osoba kontaktuje się z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia 

choroby u ich dziecka, 

h) Dyrektor współpracuje ze służbami sanitarnymi, organem prowadzącym – w 

przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19 bądź innej choroby zakaźnej w 

przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania przy pomocy 

środków komunikacji na odległość, 

i) Dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba instruuje pracowników o sposobie 

stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia 

lub pracownika szkoły. 
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II. WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW/OSÓB TRZECICH* 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz jego 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

 
2. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji górnych dróg 

oddechowych (m.in. kaszel, gorączka, duszności) lub choroby zakaźnej. Jeżeli zaistnieje 
taka konieczność, w przypadku zauważenia ww. objawów chorobowych za zgodą 
rodziców/ opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, dokonuje się pomiaru 
temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego – załącznik nr 1-  
Zgoda na pomiar temperatury ciała. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub 
wyznaczony pracownik. 
 

3. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora szkoły/ wychowawcę o 

potwierdzonym zakażeniu ucznia wirusem Covid –19 lub innej chorobie zakaźnej. 

 

4. Kontakt rodzica/opiekuna/osoby trzeciej ze szkołą odbywa się w pierwszej kolejności 
w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii komunikacji na odległość: 

a) obsługa sekretariatu, dyrekcja szkoły: 
 telefonicznie – sekretariat 91 4 33 72 40, 
 mailowo: sekretariat: sekretariat@zs8.szczecin.pl, 

b) wychowawca klasy, do której uczęszcza dany uczeń poprzez ustalone kanały 
kontaktu na pierwszym zebraniu z rodzicami (wrzesień 2022 r.). Lista 
kontaktów znajduje się na stronie  www.zs8.szczecin.pl w zakładce „O szkole”, 

c) pedagog szkolny: 

 Marzenna Tomiak - tel. 91-4-33-72-40, marzenna_@op.pl 

 Edyta Borkowska-Zub - tel. 91-4-33-72-40, 
borkowskazub.pedagog@interia.pl 

d) psycholog szkolny – Eliza Adurowicz, tel. 91-4-33-72-40, prometeal@o2.pl 
 

5. W szczególnych sytuacjach, rodzic/opiekun ma prawo kontaktu bezpośredniego z 
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz 
Dyrekcją Szkoły za jego zgodą i wiedzą, z zachowaniem zasad opisanych w punkcie 5 
oraz po wcześniejszym umówieniu się drogą wskazaną w punkcie 3. 
 

6. Jeśli konieczne jest wejście rodzica/opiekuna/osoby trzeciej do szkoły należy zachować 
następujące zasady: 

a) rodzic/opiekun korzysta z wejścia głównego do budynku szkoły (ul. 3 Maja 
1a), 

b) przed wejściem na teren szkoły, rodzic/opiekun dezynfekuje ręce płynem 
dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku przy wejściu do szkoły bądź 
zakłada rękawiczki jednorazowe, zgłasza portierowi spotkanie podając swoje 
imię i nazwisko, cel spotkania oraz nazwisko osoby, z którą jest umówiona. 
Dane wpisywane są do Księgi wejść szkoły, 

c) rodzic/opiekun może wejść do budynku szkoły w godzinach od 7.30 do 15:00 
od poniedziałku do piątku (sekretariat znajduje się na I piętrze), 

mailto:sekretariat@zs8.szczecin.pl
http://www.zs8.szczecin.pl/
mailto:marzenna_@op.pl
mailto:borkowskazub.pedagog@interia.pl
mailto:prometeal@o2.pl
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d) do budynku wchodzi 1 rodzic/opiekun na 1 ucznia, 
e) należy zachować dystans społeczny od rodzica/opiekuna lub ucznia i 

nauczyciela/pracownika szkoły min. 1,5 m, 
f) rodzice/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). 
 

7. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż 

istnieje potrzeba. 

 

8. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/opiekunów i osób 
trzecich bez uzasadnionej konieczności. 

 
9. Uczniów szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego min. 
1,5 m od drugiej osoby. 
 

10. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki oraz pary rękawiczek 
jednorazowych. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do 
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania 
dystansu.  

 
11.  Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 
 

12. Każdy uczeń może wykupić roczne użytkowanie szafki, znajdującej się na korytarzu 
szkoły. Jedna szafka może być użytkowana przez jednego ucznia. 

   
13. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem znajdującym się najbliżej swojej szafki, jeśli z 

niej korzystają lub gabinetu lekcyjnego, gdzie odbywają się najbliższe zajęcia. 
  

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi. 

 
15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkolnego w czasie przerw. 
 

17. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 
na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 
indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

 
18. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców (praktyka 

zawodowa) podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć/ odbycie 
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praktyki zawodowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 
pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego/ 
branżowego.   

 
19. W szkole wprowadzony zostaję następujący harmonogram dzwonków: 

1. 7:45 – 8:30 

2. 8:40 – 9:25 

3. 9:35 – 10:20 

4. 10:30 – 11:15 

5. 11:30 – 12:15 

6. 12:35 – 13:20 

7. 13:35 – 14:20 

8. 14:30 – 15:15 

9. 15:25 – 16:10  
 

 

*nie dotyczy stałych dostawców, kurierów 

 

III. OGÓLNE WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI 

 

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej 

w formie: 

a) Dezynfekowania lub mycia rąk zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach 

higieniczno – sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki, 

b)  Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – 

higienicznych, 

c) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

d) Unikania skupisk ludzi, 

e) Unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

f) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują, 

g) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym, 

h) Zachować dystans społeczny min. 1,5 m. 

 

2. Każdy nauczyciel ma obowiązek informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o 

wszelkich objawach chorobowych wskazujących na chorobę górnych dróg 

oddechowych lub innych chorób zakaźnych zarówno występujących u ucznia jak i u 

samego pracownika. 
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3. Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym 

pomieszczeniu. 

 

4. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, 

rękawiczki jednorazowe) do pojemników specjalnie przeznaczonych do tego (czarny 

kosz).  

 

5.  Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami kontrolują warunki do prowadzenia zajęć 

– objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub innych 

chorób zakaźnych u uczniów, dostępność środków ochrony osobistej i inne zgodnie z 

przepisami dot. bhp.  

 

6. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem 

dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania z 

pobytu na świeżym powietrzu (dziedziniec szkoły). 

 

7. Nauczyciele edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie 

regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem. 

 

8. Nauczyciele wietrzą salę, po odbyciu zajęć dydaktycznych, a jeśli to konieczne także w 

czasie ich trwania. 

 

9. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się 

przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na 

przypisanej ławce, w swoim plecaku/ torbie.  

 

10. Rekomenduje się, aby wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez 

ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie były 

przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami 

dezynfekcyjnymi.  

 

11. Nauczyciele odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne w 

wyznaczone miejsce w sali – do umycia, czyszczenia, dezynfekcji.   

 

12. Przedmioty i sprzęty (papierowe ozdoby, maskotki, etc.) znajdujące się w sali, których 
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić 
do nich dostęp.  
 

13. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty, które 

nie będą wykorzystywane w czasie zajęć przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia 

przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania 



10 
 

przedmiotu do plecaka/ torby oraz niewyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w 

szkole przez ucznia. 

 

14. Nauczyciele dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu 

poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID – 

19 lub innych chorób zakaźnych. 

 

15. Nauczyciel ma obowiązek ustalić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oraz uczniami na początku września 

każdego roku szkolnego. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość.  

 

16. Kanały zdalnego kontaktu ucznia/rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem należy 

uaktualnić do 17.09.2022 r. w „Dokumentach szkolnych online” w punkcie 14. 

 

17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę 38°C, kaszel, 

duszności lub choroby zakaźnej niezwłocznie zobligowany jest do odizolowania ucznia 

od pozostałych, zaprowadzając go do wyznaczonego pomieszczenia przez Dyrektora 

szkoły, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

sekretariat szkoły. Pracownik sekretariatu/ wychowawca/ Dyrektor szkoły zawiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

 

18. Nauczyciele WF-u mają obowiązek zaktualizować instrukcję przestrzegania zasad 

ochrony epidemicznej na zajęciach WF-u oraz przekazać ją Dyrektorowi szkoły do 

1.09.2022 r., a po akceptacji umieścić ją na stronie internetowej szkoły. 

 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć integracyjnych, wychowania fizycznego i 

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

gry kontaktowe. 

 

20. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek zaktualizować i upowszechnić zasady 

korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny pracy, uwzględniając konieczny okres 2 

dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

Spis zasad należy przekazać Dyrektorowi szkoły do 1.09.2022 r., a po akceptacji 

umieścić na stronie internetowej szkoły. 

 

21. Każdy nauczyciel ma obowiązek przekazania na pierwszych zajęciach edukacyjnych 

zasad bezpieczeństwa, panujących podczas zajęć ze swojego przedmiotu z daną grupa 

uczniów.  

 

22. Każdy nauczyciel posługuje się swoim pisakiem do tablicy.  

 



11 
 

23. Każdy nauczyciel ustala zasady bezpiecznego korzystania z pisaków do tablicy przez 

uczniów (dezynfekcja rąk, pisaków, itp.). 

 

24. Po zakończonych zajęciach w sali komputerowej, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji 

klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy 

użyciu środka dezynfekcyjnego. 

 

25. W salach, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 Zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów 

znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni 

stolika, 

 Pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 Przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

 W miarę potrzeb pracodawca zapewnia nauczycielom maseczki, rękawiczki 

jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. 

 

IV. PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA ZAJĘCIACH WF-U ORAZ 

INNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII LUB INNYCH CHORÓB 

ZAKAŹNYCH 

1. Przy wejściu na halę sportową obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz odkażanie rąk 

płynem do dezynfekcji.  

2. Uczniowie korzystają ̨z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Maksymalnie 8 

osobowa grupa przebiera się ̨ w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas 

przebierania się ̨ i przebywania w szatni do minimum), natomiast pozostała część ́ grupy 

oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.  

3. Zabrania się przechodzenia i przebywania osób postronnych w okolicach szatni oraz 

miejscach wyznaczonych do ćwiczeń́.  

4. Lekcje zostają ̨zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w 

przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni. 

5. Godziny pojedyncze z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych odrabiane są ̨ w formie 

fakultetów. Godziny są ̨zblokowane do jednorazowego odrobienia zajęć ́z jednego miesiąca 

(zasady zostaną wyjaśnione na pierwszych zajęciach szkolnych).  

6. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń́ myje ręce wodą z mydłem. W miarę ̨możliwości 

dezynfekuje ręce płynem antyseptycznym.  



12 
 

7. Każdy uczeń́ powinien posiadać ́podpisaną butelkę ̨z wodą. Butelek bez podpisu nie można 

używać.́  

11. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają ̨ zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  

12. W miarę ̨ możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną ̨ prowadzone na otwartej 

przestrzeni w formie atletyki terenowej, gier i zabaw terenowych, turystyki pieszej i miejskiej.  

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się ̨w sali, których nie można skutecznie umyć,́ uprać ́lub 

dezynfekować,́ będą ̨usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp.  

14. Przybory do ćwiczeń́ (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć ́ będą ̨

regularnie czyszczone lub dezynfekowane.  

15. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny/będą ̨umyte detergentem lub 

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

 

V. PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na 

drzwiach biblioteki, stronie internetowej szkoły, fb biblioteki i szkoły. 

 

2. Wejście do biblioteki i obsługa czytelnika ograniczona zostaje do minimum, tj. do 

wydania wcześniej zamówionych książek, porad czytelniczych.  

 

3. Przy odbiorze zamówionych pozycji ustawiamy się w bezpiecznych odstępach (1,5 m) 

przed drzwiami biblioteki. 

 

4. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i 

rekomenduje się stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL NET+.  

 

5. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog MOL NET+, Messenger Biblioteka 

ZS8, Teamsy oraz dziennik Librus. Czytelnik odbiera zamówione książki w wyznaczonym 

dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz na komunikator, 

poprzez który otrzymał zamówienie. 

 

6. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze 

oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni. 

 

7. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia. 
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8. Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki, drzwi wejściowe, blat. 

 

9. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających, 

mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. 

 

10. Uczniowie mogą korzystać z czytelni w momencie, kiedy nie odbywają się tam zajęcia 

lekcyjne. Jednocześnie w czytelni przebywać może 12 osób zajmując co drugie miejsce 

przy stolikach. 

 VI. WYTYCZNE DODATKOWE DOTYCZĄCE „SZKOLNEGO REGULAMINU WYCIECZEK I WYJŚĆ 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE”. 

 

1. Wycieczki można organizować, o ile nie pojawią się inne wytyczne. 

2. Organizując wycieczki, należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

3. Każdorazowo przed wyjściem ze szkoły, nauczyciel przypomina uczniom zasady dotyczące 

bezpiecznego poruszania się poza szkołą, obowiązujące na terenie miasta bądź innego miejsca 

odwiedzanego w zakresie: 

a) korzystania ze środków transportu,  

b) zachowania środków bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej, 

c) zachowania środków bezpieczeństwa w miejscach docelowych. 

2. Nauczyciel ma obowiązek znajomości oraz przekazania uczniom zasad bezpieczeństwa, 

obowiązujących w każdym miejscu, które znajduje się na trasie wycieczki/wyjścia. 

3. Po powrocie do budynku szkoły uczniowie oraz nauczyciel mają obowiązek umycia oraz 

dezynfekcji rąk.  

4. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. parki, lasy, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

5. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

VII. PROCEDURA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI PRZY 

BUFECIE SZKOLNYM  

 

1. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
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poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników 

oraz przestrzeni bufetu szkolnego.  

2. Wzór karty monitoringu dezynfekcji pomieszczenia, umieszczonej w widocznym 

miejscu na ścianie gabinetu lub innego pomieszczenia dezynfekowanego: 

KARTA DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA 

Data  Godzina  Czytelny podpis pracownika, który 

przeprowadził czyszczenie/ 

dezynfekcje 

Uwagi  

    

    

    

    

    

    

 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, 

tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić instrukcje z zasadami 

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

dezynfekcji. 

5. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

6. Osoby sprzątające w placówce: 

a) Zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej m.in. pracują w 

rękawiczkach ochronnych, 

b) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd., 

c) Dezynfekują toalety – co najmniej 3 razy dziennie 

d) Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, 

e) Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę. 

 

7. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują: 

a) Ciągi komunikacyjne – myją, 

b) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają nauczyciele oraz młodzież, drzwi 

wejściowe do placówki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują 
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c) Sprzęt wykorzystywany w sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują 

d) Sprzęt, pomoce dydaktyczne pozostawione w salach dydaktycznych w 

wyznaczonym miejscu. 

 

8. Osoby sprzątające w placówce wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, zgodnie z 

poleceniem Dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba 

przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości 

pomieszczeń. 

 

9. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

10. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. Należy regularnie uzupełniać dozownik z płynem do dezynfekcji. 

11. Przy każdym wejściu należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w 

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 

12. Przy każdym wejściu do budynku szkoły należy umieścić informację: 

„INFORMACJA 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie jako administrator obiektów szkoły 

znajdujących się przy ul. 3 Maja 1a w Szczecinie należących do szkoły, w celu ochrony 

rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa ZAKAZUJE wstępu obcym osobom na 

teren posesji szkolnej. O każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby 

porządkowe. Zakaz obowiązuje do odwołania.” 

         Dyrektor szkoły 

13. Po każdym posiłku spożywanym przez ucznia w przestrzeni bufetu szkolnego, miejsce 

spożywania posiłków musi być dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez 

pracownika bufetu. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawania 

posiłku i krzesełek. 

14. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest 

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem. 

15. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej pracownik wrzuca do przeznaczonego 

pojemnika zamykanego (czarny pojemnik), a ściereczki jednorazowe do 

przeznaczonego pojemnika zamykanego z opadami zmieszanymi (brązowy pojemnik).  

 

VIII. WYTYCZNE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA SZKOŁY 
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1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (w szczególności 

temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) lub inne objawy choroby zakaźnej 

niezwłocznie stosuje środki ochrony indywidualnej (maska jednorazowa/przyłbica, 

rękawiczki jednorazowe). 

2. Każdemu uczniowi, który przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. 

kaszel, duszności) lub inne choroby zakaźne, należy na podstawie zgody rodzica/ 

opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje 

się w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje 

pielęgniarka szkolna lub pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.  

3. Nauczyciel odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

oraz nakazuje uczniowi przebywanie w wyznaczonym pomieszczeniu/ miejscu po 

uprzednim założeniu maski jednorazowej, zdezynfekowaniu rąk, zapewniając 

minimalnie 2 m odległości od innych osób.  

4. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem szkoły lub osobę go zastępującą, podaje imię, 

nazwisko ucznia, obserwowane objawy.  

5. Dyrektor lub wyznaczona przez Dyrektora osoba powiadamia rodziców/opiekunów 

prawnych, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu), zaleca kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla ucznia i rodzica.  

6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 

ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodziny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną.  

7. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego 

ucznia, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

8. Nauczyciel otwiera okno. 

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

wietrzona. 

10. Uczniowie przebywają w wyznaczonym miejscu, czekając na dalsze instrukcje 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub Dyrektora szkoły. 

11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy infekcji lub choroby 

zakaźnej w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych (kwarantanna lub izolacja domowa). 

12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki/wychowawcę o 

potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19 lub innej chorobie zakaźnej.   

 

IX. WYTYCZNE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
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1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Pracownik, który zaobserwował u siebie wystąpienie objawów infekcji (m.in. gorączka, 

kaszel, duszność) lub choroby zakaźnej niezwłocznie stosuje środki ochrony 

indywidualnej (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe). 

3. Pracownik kontaktuje się z Dyrektorem szkoły, który niezwłocznie wyznacza osobę, 

która przejmie obowiązki pracownika. 

4. Pracownik z objawami infekcji lub choroby zakaźnej opuszcza teren szkoły za zgodą 

Dyrektora szkoły (kontakt telefoniczny) z zaleceniem kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały 

dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W 

razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.  

5. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami, Dyrektor lub wyznaczona osoba otwiera 

okno, podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się, założyli maski 

jednorazowe, zdezynfekowali ręce. Uczniowie opuszczają salę i czekają na dalsze 

instrukcje. 

6. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie rozpoczyna pracy.  

X. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych 

procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonujące prace na 

rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje. 

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2022 r. do czasu 

odwołania. 

 

 

 

 

 

 


