
 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

W CZASIE  STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2. 

Obowiązujący od 01 września 2021 roku 
 

I. Przepisy ogólne 
 
§1. Regulamin organizacji  zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie 
sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje 
epidemiologiczną. 

§2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja 
podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę 
Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.  

§3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. 

§4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia 
uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, 
w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym  
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie online.  

§5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze 
w trybie pracy stacjonarnej  

 
 
 

II.   Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym 

 

§6. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły 

1. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach i wchodzą 
do budynku wyznaczonymi wejściami: klasy I-III wejściem od ulicy Szkolnej, klasy IV – V - 
wejściem od ulicy Sportowej, klasy VII– wejściem od boiska szkolnego, a klasy VI i VIII 
wejściem pomiędzy halą a łącznikiem szkoły. Uczniowie z wyjątkiem uczniów korzystających 
ze świetlicy do budynku szkoły będą wpuszczani wyznaczonymi wejściami od godziny 7:45 
(od tej godziny nauczyciele pełnią dyżur przy wejściach do szkoły i na jej korytarzach). 
Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie innej niż godzina 8.00 wchodzą do szkoły 
wejściem głównym – od ul. Sportowej. Uczniowie przychodzą nie wcześniej niż na 15 min 
przed rozpoczęciem zajęć i po zmierzeniu temperatury przy drzwiach wejściowych udają się 
bezpośrednio do strefy korytarza przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia. 
 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:  
• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 
telefoniczny lub mailowy, bądź poprzez dziennik elektroniczny 
• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 
stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk;  



• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych;  
• osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do 
sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.  
 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.45 do 16.30. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony 
osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy 
wyrzucić do przeznaczonego na te odpady i oznaczonego pojemnika-kosza wyposażonego w 
worek. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej 
raz dziennie. 
 

4. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów 
do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI 
ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38°C NIE MOGĄ 
WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”  
 

5. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi  adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 
elektronicznej na adres: sekretariat@psp.komprachcice.pl lub kontaktować się z 
sekretariatem telefonicznie  pod numer 77 4647737 lub 573946175  
 

6. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 
elektronicznej: e-mail: dyrktor@psp.komprachcie.pl lub telefonicznie pod numerem 
512529688, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.  
 

7. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby, 
których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo w sekretariacie 
szkoły.  
 

8. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi 
komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety. 
 

9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.  
 

10. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być 
organizowane wyłącznie w ustalonym terminie podanym na stronie internetowej szkoły. 
 

11. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych oraz dystrybutorów na 
wodę pitną Uczniowie przynoszą z domu kanapki i picie. 
 

12. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są 
przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi. Mają 
obowiązek zakrywać usta i nos oraz zachować 1,5 m dystansu  w stosunku do osób 
przebywających w tym otoczeniu.  
 

13. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 
nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.  
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14. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych oraz w miarę możliwości po wyjściu 
każdego ucznia, odpowiada za to pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć pracownik ten 
dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla siebie obszarze dyżuru.  
 

15. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie. 
 

 

§7. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych  

i na przerwie 

 

1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie 

nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. 

 

2. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, 

szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej 

osoby. Rekomenduje się noszenie maseczek w częściach wspólnych.  

 

3. Lekcje odbywają się w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych, do których przyporządkowana 

zostanie jedna klasa (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). 

 

4. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać. 

 

5. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk.  

 

6. Na zajęcia informatyki, języków obcych w grupach i wychowania fizycznego klasa przechodzi 

przez przestrzenie wspólne z nauczycielem.  

 

7. Jeżeli jest to możliwe należy organizować prowadzenie zajęć na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni na terenie szkoły.  

 

8. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach. 

 

9. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie 

mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.   

 

10. Uczniowie poszczególnych oddziałów przerwy spędzają w wyznaczonych miejscach 

(strefach). Aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie na korytarzach w 

czasie przerw - część oddziałów przerwy spędza w salach a część wychodzi na świeże 

powietrze lub korytarz z zachowaniem zasady rotacyjności, zgodnie  z  wytycznymi 

podanymi przez nauczycieli. 

 

11. Ze względu na bezpieczeństwo i możliwość zakażenia uczniowie korzystają z wyznaczonych 

dla klas toalet. 

§8. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

 Zasady przyjmowania i wypożyczania książek, podręczników oraz innych materiałów 

bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa stanowi  Załącznik nr 2 



§9. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni 

1. W boksie szatni mogą przebywać tylko uczniowie klasy, dla której dany boks został 

wyznaczony. 

 

2. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.  

 

§10. Zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach wychowania fizycznego. 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na lekcji wychowania fizycznego w czasie pandemii 
COVID19 stanowi  Załącznik nr 3 

§11. Regulaminu świetlicy szkolnej w czasie epidemii SARSCoV-19. 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w świetlicy szkolnej  w czasie pandemii COVID19 
stanowi  Załącznik nr 4 

 

III. Przygotowanie szkoły do pracy online 

 

§ 12. Ustalenie platformy edukacyjnej 

1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania 

związane z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem Microsoft 

Teams. 

2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się a pomocą e-dziennika oraz z wykorzystaniem 

Microsoft Teams. 

 

§13. Zadania wychowawców klas 

 
1. Wychowawcy pozostają w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. 
Wychowawcy zorganizują spotkanie online klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, które 
na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt online.  

2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, 
ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.   

3. Wychowawca zorganizuje  wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje 
o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.  

4. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-
profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się 
problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią. 
 
 
 

 
IV. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online   

§14. Przepisy ogólne 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się 
realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość.  



2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogą świadczyć  pracę, poza miejscem jej stałego 
wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej na czas oznaczony na Polecenie pracy zdalnej wydanej 
przez dyrektora szkoły.  Załącznik nr 5 

3.  Każdy pracownik szkoły (pedagogiczny lub niepedagogiczny)podległy  kwarantannie/ izolacji 
w  warunkach domowych, może świadczyć prace zdalną po złożeniu Wniosku o wyrażenie 
zgody na wykonywanie pracy zdalnej (praca w domu) i wydaniu pozytywnej decyzji dyrektora 
szkoły. Załącznik nr 6 

4. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych 
(zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych 
przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających 
podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zadaniami. 

5. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze 
wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane                                
z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez 
nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 
komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji                         
i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 

6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są 
sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez 
poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem 
komputera.  

7. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla 
chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 
wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom. 

8. Nauczyciele są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć.  

9. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line 

zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym 

rodzicom w sposób ustalony przez szkołę. 

10. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i 
technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia przesyła materiały  wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica 
adres.  
 

 
                                                         

§15. Zadania nauczycieli 
 

 
1.  Spotkania online będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia 

(strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania 
wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie 
zajęć. 

2. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić 
przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za 
pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite 
zasady dla całej szkoły.   

3. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 



spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 
dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.   

4. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy  
i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów.   

5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści  
i umiejętności. 

6. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym 
nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem 
informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć 
opanowane.   

7. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści:   
a) opracowują własne materiały dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają z określonej 
sytuacji:   
• nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,   
• udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu,   
• tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji,   
• organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji  
 

 
§16. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji  

wiedzy i umiejętności uczniów 
 

1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie 
spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do : 
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,   
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania 

się on-line. 
4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną. 

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące: 
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych,   
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania 

się on-line, 
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną 

drogą elektroniczną, 
5) testy on-line udostępnione przez MS Teams. 

3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określone w statucie szkoły. 
4. Weryfikacja wiedzy.  W razie wątpliwości  - w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań 

pisemnych, nauczyciel ma możliwość weryfikacji samodzielności wykonywanych zadań.  
W czasie weryfikacji wiedzy po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być obecni rodzice ucznia.   
 

§17. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi w czasie 
wyznaczonych godzin.  

2. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły. 
 

§18. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,  
a także uzyskanych przez ucznia ocenach 

 



1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 
ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach                    
na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym 
planie godzin zajęć.  

 
 
 

§19. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły 
 

1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

• W czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego 
obecność w dzienniku elektronicznym 

 

§20. Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online 

1. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela oraz uczestników potkania  

bez ich pisemnej zgody. 

2. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla 

uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji 

Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest możliwa 

tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

3. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym uczniom oraz 

nauczycielom podczas lekcji. 

4. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym. 

5. Na lekcje online należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie. 

6. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, 

zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu. 

7. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych o mającej odbyć 

się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.  

8. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie lekcji, 

aby nie rozpraszały uwagi. 

9.Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej klasy. 

10. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel. 

11. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez pozwolenia nauczyciela. 

12. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. Kamery są włączone przy odpowiedzi ucznia 

13. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po 

zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję. 

14. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji. 

15. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub 

problemami technicznymi. 

16. W trakcie zajęć należy stosować się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem prowadzącym 

lekcję.  

17. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy online i zdalnej należy gromadzić  

 

w utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować 

tak, jak notatki w zeszycie przedmiotowym. 



18. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. 

 
§21. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 
niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

• kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu  
z innymi osobami), 
• zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt  
z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 
• do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 
• o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 
dyrektora szkoły. 
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu. 
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 
potrzeby. 
• Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przychodzić do 
pracy. 
4.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 
prowadzący o zaistniałej sytuacji. 
• Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
• Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

§22. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 
2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 
3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała: 
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić 
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku  
skorzystania z porady medycznej, 
• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy 
powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły 
(Zalecenia MEN i GIS dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 
czerwonej/żółtej). 
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 
niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 
5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 
6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Urząd Gminy Komprachcice) o podejrzeniu 
zakażenia ucznia. 
7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są o zaistniałej 
sytuacji za pośrednictwem e-dziennika. 
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu 
sprzątaniu. 



9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący 
(Urząd Gminy Komprachcice) o zaistniałej sytuacji. 
10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek. 
11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 
pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 

§23. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 
• każdego pracownika szkoły//rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w 
bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 
przez ponad 15 minut, 
• rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
• każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 
• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 
stan zdrowia, 
• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 
szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu 
i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 
oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego. 
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 
ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od 
rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy 
ze służbami sanitarnymi. 

 

§24. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji  
i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, 
podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych 
środkach prewencyjnych. 
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący 
i kuratora oświaty. 
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 
pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
5. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub 
jego całości, w którym przebywała osoba 
 

§25. Postanowienia końcowe 



1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz udostępniona w formie papierowej  
w sekretariacie szkoły. 
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia. 
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 
zainteresowane. 
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 
• Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115, 
• Telefon alarmowy- 512 082 606 
• Numer informacyjny czynny w godz. 7:00-16:00 – 77 4428507 lub 77 4428509; 519 636 492 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


