Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych
w Chełmie w warunkach pandemii.
Dokument opiera się na wytycznych MEN, MZ i GIS obowiązujących od 1 września 2020 r.;
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020
r. poz. 1166) - § 18; rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
Procedury dotyczą wszystkich szkół wchodzących w skład ZSBiG w Chełmie.

Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem przez szatnię szkolną, nauczyciele
i pracownicy głównym wejściem.
2. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie, którzy przychodzą na zajęcia
lekcyjne, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
3. Na terenie szkoły ograniczone jest do minimum przebywanie osób z zewnątrz
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
4. Przy wejściu znajdują się pracownicy szkoły i nauczyciele pełniący dyżury, wejść
może na jej teren tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, która nie jest objęta kwarantanną domową lub izolacją.
5. Przy wejściu znajdują się płyny dezynfekujące, z których każdy wchodzący musi
skorzystać.
6. Każdy wchodzący ma zasłonięte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową,
materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
7. Wszyscy poruszający się po szkole zachowują odpowiedni dystans – odstęp, co
najmniej 1,5 m.
8. Poruszający się po szkole zachowują odpowiednie zasady – na I i II piętro można udać
się wyłącznie schodami znajdującymi się przy pokoju nauczycielskim, natomiast zejść
z góry z II i I piętra można tylko wyłącznie schodami znajdującymi się po przeciwnej
stronie – przy gabinecie specjalistów.
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9. Uczniowie wchodząc do szkoły, zachowują odpowiednie zalecenia i udają się do sal,
w których będą odbywały się zajęcia lekcyjne, bez zbędnego przemieszczania się po
budynku szkoły.
10. Uczniowie muszą unikać tworzenia grup na terenie szkoły oraz przed budynkiem
szkoły.
11. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przebywający we wszelkich wspólnych
przestrzeniach muszą mieć zasłonięte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową,
materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
jest zobowiązany skierować ucznia do innego pracownika, który zmierzy temperaturę.
13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
14. Uczniowie opuszczający szkołę w trakcie przerw lekcyjnych i wychodzący na
zewnątrz na świeże powietrze mogą korzystać zarówno z wejścia do szkoły przez
szatnię i głównego wejścia do szkoły. Jednak przy wchodzeniu do szkoły, za każdym
razem należy zdezynfekować ręce.
15. 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.
16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw międzylekcyjnych.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.
20. W trakcie lekcji uczniowie, którzy znajdują się w swoich ławkach mogą zdjąć
maseczki, w przypadku kontaktu z nauczycielem, czy pracownikiem szkoły powinni
je nałożyć. To samo dotyczy nauczyciela i pracownika szkoły, który kontaktując się z
uczniem musi mieć zasłonięte usta i nos.
21. W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
zachowują dystans – 1,5 m.
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22. W salach lekcyjnych, w których uczniowie korzystają z komputerów, przy wejściu
stoi płyn do dezynfekcji i każdy wchodząc i wychodząc dezynfekuje ręce.
23. W trakcie przerw międzylekcyjnych zaleca się mycie rąk uczniom i nauczycielom.
24. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne odbywają się w reżimie sanitarnym.
25. Do gabinetu specjalistów, biblioteki, kancelarii, pomieszczeń administracyjnych,
uczeń, nauczyciel, rodzic, każdy pracownik szkoły wchodząc musi mieć zasłonięte
usta i nos. Do miejsc tych należy wchodzić pojedynczo.
26. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły i przejeżdżających do internatu są
zobowiązani wypełnić oświadczenie, które potwierdza, że uczeń jest zdrowy bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nikt z domowników nie jest
objęty kwarantanną domową lub izolacją, natomiast gdy zaistnieje taka sytuacja
niezwłocznie zawiadomi o tym szkołę/internat.
27. Każdy wychowawca klasy sporządza informację z danymi swoich uczniów,
telefonami kontaktowymi do rodziców, które w razie potrzeby będzie trzeba przekazać
właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organizacja pracy internatu
1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu znajdują się płyny dezynfekujące, z których każdy wchodzący musi
skorzystać.
3. Każdy wchodzący ma zasłonięte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową,
materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
4. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w
internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z
mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w
przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy
zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
5. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych
obszarach.
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6. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów
infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z
teleporady medycznej.
7. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie
łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach
wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
8. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z
wychowankami oraz nauczycielami.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia
koronawirusem

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast
przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego
jest w tym czasie.
2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły
o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje
opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie
wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.

zaprowadza

ucznia

do

5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i
bezpieczeństwo.
6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata)
i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z
nim w izolacji do odwołania.
7. Dyrektor szkoły:
1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z
placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarnoepidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka
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będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu
rekomenduje sposób postępowania.
3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy
112.
8. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących
objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
9. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
10. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i
postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy
duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,
2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują
stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy
właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując,
jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna
izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i
wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny
zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze
kroki profilaktyczne.
10. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza
ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
11. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole
oraz wspólnie z nim może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i
unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja
wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w
porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga
zamknięcia szkoły na jeden dzień.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu.
1. Do pracy w szkole/internacie 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.
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2. W szkole znajduje się wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
3. Pracownicy szkoły/internatu zostali 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 należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Procedury udziału uczniów w egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie, egzaminach poprawkowych.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin,
jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
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4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
7. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp, (1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do
stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej
członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety,
podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej
EPKwZ) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zdający mogą, – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
13. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na
konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów.
14. Zdający nie mogą tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
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15. Zdający zobowiązani są do tego, aby wrażeniami po egzaminie nie dzielili się między
sobą, ale z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów,
telefonicznie i unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę
z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas
zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem
egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający
nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i
nos oraz zachowują reżim sanitarny.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Jest ustalony monitoring codziennych prac porządkowych, ze
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal
zajęć,
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

szczególnym
pomieszczeń
powierzchni
w salach i w

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
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8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w
tym
zakresie
zostały
wskazane
na
stronie
internetowej
GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zaleceniapl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazenkoronawirusemsars-cov-2/

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na lekcjach wychowania fizycznego

oraz

innych zajęciach sportowych
1. Na lekcje wychowania fizycznego 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. Przy wejściu na blok sportowy oraz sale gimnastyczną obowiązuje zasada dystansu
społecznego oraz obowiązkowe mycie rąk i odkażanie rąk płynem do dezynfekcji zarówno
przed lekcją jak i po jej zakończeniu.

3. W bloku sportowym mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie mają
lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe.
4. W części wspólnej (korytarz, szatnia) uczniowie zobowiązani są do używania środka
ochrony osobistej w postaci jednorazowej lub wielorazowej maseczki.
5. Uczniowie niećwiczący nie wchodzą do szatni, czekają na rozpoczęcie zajęć w
wyznaczonych miejscach i przebywają z grupą razem z prowadzącym zajęcia podczas
lekcji.
6. Uczniowie korzystają z szatni na bloku sportowym w sposób rotacyjny wg kolejności
ustanowionej przez prowadzącego zajęcia.
7. Grupy przebierają się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się
i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga grupa oczekuje w bezpiecznych
odstępach we wskazanym przez nauczyciela miejscu.
8. Uczniowie przychodzą na zajęcia tylko we własnym stroju sportowym, który po każdych
zajęciach powinien być wyprany.

9. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej
przestrzeni.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
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ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy,

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. Po zakończonych zajęciach sportowych uczeń jest zobowiązany do sprawnego
przebrania się, dezynfekcji rąk oraz szybkiego opuszczenia bloku sportowego.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie

1. 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.

2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to
zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.
Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te,
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będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać
pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
3. Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na
określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji
zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i
pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister
Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach
na terenie kraju.
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