
 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 

2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz 

Państwem! 

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 

przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele 

procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na 

stronie www.wysocki.edu.pl   i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. 

Zostały one również przesłane w umieszczone w e-dzienniku w dzienniku elktronicznym Librus. 

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym i na obiektach należących do placówki.   

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.  

3. Uczeń chory, zakatarzony lub z temperaturą nie będą przyjmowani.  

4. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem 

odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. 

6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń  jest chory   (np. temperatura wysoka) i może 

zarażać innych  uczniów , nie będzie przyjęty do szkoły , a rodzice zostaną poproszeni o 

niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub 

nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie 

pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony  w izolatorium do czasu odbioru  

go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. 

7. W szkole obowiązuje noszenie maseczek lub  przyłbic  w przestrzeniach wspólnych 

szkoły. 

8. Młodzież przychodzi  w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Uczeń   

zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z 

płynu dezynfekcyjnego znajdującego się  

w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 

http://www.wysocki.edu.pl/


9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

11. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

12. Uczeń po wejsciu do sali lekcyjnej ma obowiązek zdezynfekowania rąk 

13. W Sali lekcujnej uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę. 

14. Uczniowie powinni przestrzegać obowiązku częstego mycia rąk. 

15. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej zgodnie z procedurą pracy biblioteki w 

wrunkach pandemii. 

16. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu 

opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłałda maseczkę lub 

przyłbicę. 

II.  
    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące 

śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji 

przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu 

koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

https://www.pssewawa.pl/p,11,dane-kontaktowe 
 

Z poważaniem 
Dyrektor szkoły 

 
 

 
- do wiadomości uczniów 
-do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych 
-do wiadomości nauczycieli i pracowników  szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci
https://www.pssewawa.pl/p,11,dane-kontaktowe


 

Załącznik          do Zarządzenia Dyrektora Nr  

z dnia 31.08. 2020 r.  

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem 

wirusem Covid-19  
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 

miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną 

przez dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 



     

  

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

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

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.



 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  

Zespołu Szkół im.Piotra Wysockiego  
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego,  

telefonicznie, lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. 

 W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę 

na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  

portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 

nazwisko nauczyciela. Portier dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Librus lub telefonicznie. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – 

te22 811 01 13  lub drogą mailową poczta@wysocki.edu.pl dziennika Librus, 

wicedyrektorem – tel 22 811 01 13  lub mailowo wicezw@wysocki.edu.pl  

wice@wysockj.edu.pl  lub przez dziennik Librus lub bezpośrednio po spełnieniu 

wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły 22 811 01 13 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

mailto:poczta@wysocki.edu.pl
mailto:wicezw@wysocki.edu.pl
mailto:wice@wysockj.edu.pl


Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 

pojemnika/worka na odpady zmieszane 



                                                                       

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, 

innych  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej 

potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 



 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 

po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce



 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w trakcie zajęć wychowania fizycznego  
 

1. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone będą na sali gimnastycznej,  

na przyszkolnych terenach zielonych oraz klasy drugie będą realizowały zajęcia   

na basenie „Muszelka”  przy ul. Balkonowej 2, zgodnie z regulaminem pływalni.  

2.  Podczas zajęć będzie obowiązywał podział na   grupy oraz  zasady bezpiecznego 

dystansu społecznego. 

3. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali gimnastycznej i na basen  dezynfekują 

ręce. 

4. Zajęcia będą prowadzone sposób ograniczający aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami.  

5. Podłoga oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdym dniu zajęć, a sala wietrzona. 

6. Sprzęt sportowy, który nie da się zdezynfekować, będzie zabezpieczony przed 

używaniem. 

7. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie korzystania  

z biblioteki szkolnej. 

 

 

1. Uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu do biblioteki lub zakładają 

rękawiczki. 

2. Uczniowie wchodzą pojedynczo do biblioteki (za zgodą nauczyciela mogą 

przyjść w czasie lekcji, aby nie tłoczyć się pod biblioteką w trakcie przerwy).  

3. Uczniowie czekają w wyznaczonym miejscu w bibliotece (aby zachować 

właściwy dystans społeczny). 

4. Zwrot książek jedynie do wyznaczonego na dany dzień pudełka 

znajdującego się przy wejściu do biblioteki, książka ma zawierać kartkę z 

nazwiskiem i klasą ucznia oddającego książkę). 

5. Książki zostaną odpisane po 2-3 dniach kwarantanny. 

6. Wychodząc z biblioteki uczeń dezynfekuje ręce. 

 


