
Zał. 1 Organizacja zajęd w szkole  
  do Zarządzenia nr 1 z dnia 01.09.2021 r. 

 

 
 

Organizacja zajęd w szkole: 
 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 
z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Każdy uczeo i pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Stosowad zasady profilaktyki zdrowotnej tj. 

a) Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, 

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

c)  Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 

        2)   Dezynfekowad ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzid do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi, 

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

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

d) opiekunowie powinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeostwem zdrowotnym (m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Ograniczone zostaje  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach oraz 
godzinach. 

6. W celu  zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia stosuje się  
także kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległośd. 

7. Pracownikom i uczniom szkoły zaleca się mierzenie temperatury termometrem 
bezdotykowym. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, lub objawy żołądkowe 
(wymioty, biegunka), uczeo zostanie  odizolowany w asyście opiekuna w odrębnym 
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pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni  
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu).  

9. Pracę w szkole w miarę możliwości lokalowych, organizuje się w  sposób, który 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów.  

10. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. 

11. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe,          
np. w  sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, przerwy, obowiązuje 
nakaz noszenia maseczek ochronnych. Zapis nie dotyczy uczniów klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej oraz uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną. 

12. Ogranicza się do minimum organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 
uniemożliwiających zachowanie dystansu społecznego.  

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie zdezynfekowad ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniad się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem 
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęd, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

16. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone i dezynfekowane. 

17. Nauczyciele w klasach I-III oraz nauczyciele pracujący z uczniami z umiarkowaną 
niepełnosprawnością intelektualną organizują przerwy dla swoich uczniów  
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

18. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie korzystają z terenów 
zielonych wokół szkoły (także na przerwach) oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
otwartej przestrzeni. 

19. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachowad dystansu, ogranicza się dwiczenia i gry kontaktowe.  

20. Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyd (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela. 

23. Określa się odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej. 

24.  Określa się odrębne zasady korzystania z pracowni specjalistycznych. 
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25. Określa się odrębne zasady korzystania z sali gimnastycznej oraz przyborów 
sportowych. 

26. Określa się odrębne zasady pracy podczas praktycznych zajęd zawodowych 
organizowanych przez szkołę. 

27. Określa się odrębne zasady pracy podczas zajęd świetlicowych prowadzonych przez 
szkołę. 

28. Określa się  zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego 
pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 
Marcelina Chorabik-Grześ 

                                                                                                                             /dyrektor szkoły/



Zał. 2 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni 
  do Zarządzenia nr 1 z dnia 01.09.2021 r. 

 

 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeo oraz powierzchni: 
 

1. Przy wejściach głównych umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły mają 
obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania 
ust i nosa oraz  nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myd ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęd, pomieszczeo sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, 
włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzega się zaleceo producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się  plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbad o czystośd urządzeo sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Przy wejściach do budynków szkoły umieszczone są pojemniki na zużyte maseczki 
oraz rękawice. 

 

 
Marcelina Chorabik-Grześ 

                                                                                                                             /dyrektor szkoły/



Zał. 3 Organizacja żywienia 
  do Zarządzenia nr 1 z dnia 01.09.2021 r. 

 

 
 

Organizacja żywienia: 
 

1. Przebywając na terenie szkoły uczeo spożywa przyniesione z domu śniadanie/drugie 
śniadanie/owoce/napoje. 

2. Uczniowie posiłki spożywają przy swoich stolikach w salach lekcyjnych. 

3. Przed i po posiłku zachodzi koniecznośd dokładnego mycia rąk. 

4. Blaty stolików zostają każdorazowo zdezynfekowane zarówno przed posiłkiem, jak i po 
posiłku. 

 

 
Marcelina Chorabik-Grześ 

                                                                                                                             /dyrektor szkoły/



Zał. 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem ucznia 
na zajęcia do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w czasie epidemii COVID – 19 

w roku szkolnym 2021/22 
  do Zarządzenia nr 1 z dnia 01.09.2021 r. 

 

 
 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………  

        (imiona i nazwiska rodziców/ 

              opiekunów prawnych) 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

(miejsce zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem ucznia 

na zajęcia do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w czasie epidemii COVID – 19 

w roku szkolnym 2021/22 

 

Ja, …............................................................... niżej podpisany/a będący rodzicem/opiekunem  

prawnym ………………..……………………………..…...............................................................................  

ucznia/uczennicy kl. ………………………………….      Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 

oświadczam, co następuje: 

− zobowiązuję się przyprowadzad dziecko do szkoły punktualnie i odbierad o ustalonej 

godzinie, 

− w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki/ innym rodzicem zobowiązuję się do 

zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego noszenia 

maseczki, 

− oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną, 

− zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy/prowadzącego zajęcia lub 
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dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś 

z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19, 

− oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych 

wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej, 

− podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona 

do odbioru dziecka ze szkoły przez cały czas pobytu dziecka w placówce 

…....................................................................................................................................., 

− zobowiązuję się zapewnid niezwłoczny (w czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbiór 

dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów 

chorobowych, 

− wyrażam zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka 

termometrem bezdotykowym, 

− wyrażam zgodę na izolację mojego dziecka w odrębnym pomieszczeniu w przypadku 

objawów choroby zakaźnej, 

− deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach 

wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej, MZ oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz zarządzeo dyrektora szkoły (zamieszczanych na stronie internetowej 

placówki), 

− przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków, istnieje ryzyko 

zakażenia Covid -19, 

− znana mi jest treśd klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych w związku z korzystaniem z usług placówki.     

                                                                                  

 

                ………………….…..……..………………………………………… 

 

                ………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych



Zał. 5 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły zakażenia wirusem 
Covid- 19 lub potwierdzonego zakażenia 

  do Zarządzenia nr 1 z dnia 01.09.2021 r. 
 

 
 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika 

szkoły zakażenia wirusem Covid-19 lub potwierdzonego zakażenia  

1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, 
takie jak: 

a) duszności i kłopoty z oddychaniem, 

b) stan podgorączkowy (temperatura ciała około 38°C), 

c) objawy przeziębieniowe, 

d) gorączka, 

e) kaszel, 

f) bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

nie  przychodzi  do  pracy. 

2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –
telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie 
komunikacji na odległośd. 

3.  Pracownik  obowiązkowo informuje dyrektora o zastosowanych  wobec  niego  
zaleceniach medycznych. 

4.  W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie 
odsunięty od pracy. 

5.  W  sytuacji  wystąpienia podejrzenia o zarażenie lub wystąpienia potwierdzonego 
przypadku zarażenia koronawirusem na placówce (pracownika, ucznia), dyrektor postępuje 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.  

6.  Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik/uczeo  zostaje  poddany  
gruntownemu sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  placówce  procedurami,  
a dezynfekcji  zostają poddane powierzchnie, z którymi pracownik miał kontakt (klamki, 
poręcze, uchwyty, itp.). 

7.  Zadania  określone  w  pkt.  6,  wykonuje  pracownik  wskazany  przez  dyrektora, 
zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym 
samym  czasie w  częściach wspólnych lub w pomieszczeniach  szkoły,  w  których  
przebywała  osoba podejrzana o zakażenie lub zakażona (dotyczy zarówno pracownika, jak  
i ucznia). 

9. W przypadku zauważenia u ucznia  przebywającego w  szkole objawów chorobowych lub  
pogarszającego się samopoczucia,  (opisanych w  pkt.1)  nauczyciel/wychowawca zgłasza  ten  
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fakt dyrektorowi szkoły.  W  przypadku  ucznia niepełnoletniego  niezwłocznie  informuje 
telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły 
transportem własnym. 

10.  W  przypadku  wystąpienia  u  ucznia  niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie 
koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odizolowany od pozostałych osób znajdujących się 
na terenie szkoły i odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca, wyposażonego  
w podstawowe środki ochrony osobistej. 

11.    Jeżeli  osoba  odizolowana  jest  niepełnoletnia,  wówczas  cały  czas  pozostaje  pod  
opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę,  
w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

12. O zaistniałej sytuacji na placówce dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba, 
informuje indywidualnie rodziców pozostałych uczniów,  którzy  mieli  kontakt z osobą 
zarażoną lub podejrzaną o zarażenie, w  celu obserwowania i ewentualnego reagowania na 
pogorszenie się samopoczucia swojego  dziecka. 

13. Rodzice ucznia podejrzanego o zarażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 
informowad  dyrektora  szkoły/wychowawcę  o  fakcie  potwierdzenia  lub  wykluczenia  
zarażenia  dziecka koronawirusem  oraz  wszelkich  zaleceniach  wydanych  rodzicom  przez  
stację  sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działao, 
zgodnych z wytycznymi właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 
 

Marcelina Chorabik-Grześ 
                                                                                                                             /dyrektor szkoły/ 


