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Procedura organizacji pracy  
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku  

w okresie pandemii COVID-19  
obowiązująca od 1 września 2021 r. 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1389.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394.). 

4. Wytyczne  MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
pracujących w pełnym trybie stacjonarnym obowiązujący od  1 września 2021. 

 

1. Organizacja pracy szkoły – zagadnienia ogólne 

1) Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie zdrowe osoby (uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy administracji i obsługi) bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, 

niepozostający w kwarantannie lub izolacji,  oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym 

zarażeniem korona wirusem. 

2) Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Otwocku, najbliższego szpitala zakaźnego i służb medycznych. 

3) Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi przestrzegają zasad higieny 

obowiązujących w przestrzeni publicznej, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, 

profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust zarówno 

w szkole jak i poza nią. 
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4) Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce 

zgodnie z instruktażem. Dezynfekowanie rąk jest konieczne przy wejściu do szkoły, po 

skorzystaniu z toalety, przy wejściu do biblioteki szkolnej,  sali lekcyjnej, a także przed 

skorzystaniem z automatu z art. spożywczymi. 

5) Każda osoba przebywająca w szkole, korzystająca z części wspólnej, korytarza, toalety 

zobowiązana jest do zasłonięcia ust i nosa środkami ochrony osobistej, tj. 

chusta/maseczka/przyłbica. 

6) Ze względu na ryzyko zakażenia ograniczony jest kontakt nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami z zewnątrz. Zaleca 

się zdalne formy komunikacji, m.in. telefon, wykorzystanie poczty elektronicznej, 

dziennika elektronicznego Librus itp. 

7) Obsługa uczniów i pracowników szkoły przez sekretariat, czy kadrową będzie się 

odbywała stacjonarnie, poprzez przeszklone drzwi z okienkiem podawczym. 

8) Za pomocą zdalnych form komunikacji, w miarę możliwości organizuje się również 

zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych 

uczniów. Jeżeli wystąpi sytuacja, w której uczeń będzie wymagał odprowadzenia przez 

Rodzica/Opiekuna do szkoły lub jego asysty– każdorazowo zasady obecności rodzic 

w szkole, będą ustalane indywidualnie w Dyrektorem szkoły. 

9) Decyzją Dyrektora, Rady Pedagogiczne mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie 

z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 

10) Osoby z zewnątrz, których osobista obecność w szkole będzie konieczna – będą 

przyjmowane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Osoby te 

zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony osobistej zakrywających nos i usta, 

tj. chusta/maseczka/przyłbica.  

11) Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania 

bezpiecznego dystansu. 

12) Pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie 

dezynfekowane. Uczniowie używają tylko swoich przyborów, podręczników oraz 

innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów. 
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13) Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są 

w miarę możliwości po każdym zespole klasowym, minimum raz dziennie, na koniec 

dnia.  

14) Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, 

podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

15) Zajęcia wychowania fizycznego organizowane są w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu i z wyeliminowaniem uprawiania dyscyplin kontaktowych. 

16) Uczniowie mają możliwość korzystania z szatni, zachowując w miarę możliwości 

bezpieczny dystans. 

17) W szkole są udostępnione automaty z art. spożywczymi, uczniowie i pracownicy szkoły 

mogą z nich korzystać pod warunkiem uprzedniego zdezynfekowania rąk lub stosowania 

rękawiczek jednorazowych. 

18) W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć 

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 branżowego, dotyczących 

poszczególnych branż. 

19) Pielęgniarka środowiskowa ustala zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

uwzględniając wymagania określone w aktualnych przepisach prawa oraz wytycznych 

MZ i NFZ. 

20) Rodzice/Pełnoletni uczniowie podpisują oświadczenie, ze zapoznali się 

z obowiązującym w szkole regulaminem, zobowiązują się do jego przestrzegania, 

a także wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w sytuacji wystąpienia 

objawów infekcji (Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2). 

21) Uczniowie zobowiązani są do: 

a) bezwzględnego zakazu przebywania na terenie szkoły, jeśli występują u nich objawy 

infekcji górnych dróg oddechowych, pozostają w kwarantannie lub izolacji, lub 

mieszkają z osobami zakażonymi COVID-19 pozostającymi w kwarantannie lub 

izolacji, 
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b) natychmiastowego poinformowania Dyrektora szkoły, jeżeli zdiagnozowano u nich 

zachorowanie na COVID-19, zostali skierowani na kwarantannę lub pozostanie 

w izolacji, lub mieszkają z osobami zakażonymi COVID-19, skierowaną na 

kwarantannę lub pozostającą izolacji, 

c) zakrycia nosa i ust przy wejściu do szkoły przy użyciu chusty/maseczki/przyłbicy 

i używania tych środków w czasie przebywania na korytarzach, w toaletach, 

w częściach wspólnych na terenie szkoły. Uczeń może zdjąć 

chustę/maseczkę/przyłbicę po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej, 

d) zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły, wyjściu z toalety, każdorazowo przy 

wejściu do biblioteki, sali lekcyjnej i przed skorzystaniem z automatów z art. 

spożywczymi. Jeśli z przyczyn zdrowotnych uczeń nie może dezynfekować dłoni, 

bezwzględnie korzysta z własnych rękawiczek w pracowniach komputerowych, 

elektrycznej i korzystając z automatów z art. spożywczymi. 

e) w miarę możliwości zachowania odstępu od innych, unikania dotykania, podawania 

sobie dłoni przy powitaniu/pożegnaniu z kolegami, 

f) korzystania tylko ze swoich przyborów, podręczników, 

g) ograniczenia przynoszonych do szkoły rzeczy do niezbędnego minimum, 

h) w przypadku nieobecności w szkole do poinformowania wychowawcy klasy 

o przyczynach nieobecności, a także do nadrabiania materiału realizowanego przez 

klasę.  

22) Nauczyciele zobowiązani są do: 

a) zakrycia nosa i ust przy wejściu do szkoły przy użyciu, chusty/maseczki/przyłbicy 

i używania środków ochrony osobistej przez cały czas przebywania na terenie szkoły. 

Nauczyciel może zdjąć maseczkę po wejściu do sali gdzie będzie prowadził zajęcia 

lekcyjne, 

b) dezynfekowania rąk płynem przygotowanym przy wejściu do szkoły, a także przed 

i po kontakcie z młodzieżą,  po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

c) unikania organizowania większych skupisk uczniów w pomieszczeniu i w miarę 

możliwości dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,  
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d) przypominania uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole       

 i dlaczego zostały wprowadzone, 

e) zwracania uwagi, aby każdy uczeń przed wejściem do sali zdezynfekował dłonie. Jeśli 

z przyczyn zdrowotnych jest to niemożliwe, w pracowniach komputerowych 

i pracowni elektrycznej, a także używając automatów z art. spożywczymi uczniowie 

zobowiązani są do korzystania z własnych rękawiczek, 

f) zwracania uwagi, aby w czasie lekcji uczniowie nie pożyczali sobie przyborów, 

podręczników, 

g) wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz po każdej odbytej 

lekcji, 

h) w miarę możliwości zachowaniem odległości między stolikiem nauczyciela, a 

ławkami uczniów co najmniej 1,5 m, pozostawieniem w tym celu wolnej ławki w 

bezpośrednim sąsiedztwie nauczyciela, a także ograniczenia przemieszczania się po 

klasie między ławkami uczniów, 

i) używania rękawiczek i środków ochrony osobistej przy przygotowywania kserokopii 

materiałów dla uczniów, także przy sprawdzaniu prac uczniów w wersji papierowej,   

j) wykorzystywania, narzędzi, aplikacji wypracowanych przy nauczaniu zdalnym, do 

kontaktowania się z uczniami i rodzicami, przesyłanie tą drogą informacji, materiałów 

do pracy, zakresu prac domowych, 

k) wychowawcy, nauczyciele pozostają w kontakcie z rodzicami i monitorują przyczyny 

nieobecności uczniów w szkole, w miarę możliwości wspierają uczniów nieobecnych 

w szkole w samodzielnym realizowaniu materiału.  

23)   Rodzice zobowiązani są do: 

a) pozostawania w kontakcie z wychowawcami, nauczycielami z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych, a także usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci 

i informowaniu wychowawców o przyczynach nieobecności, 

b) niezwłocznym poinformowaniu Dyrektora szkoły o przypadku zakażenia COVID-19, 

zalecenia kwarantanny lub izolacji ucznia lub osoby, z którą uczeń zamieszkuje, 

c) wspierania nieobecnych uczniów w systematycznym uzupełnianiu materiału 

realizowanego przez klasę, 
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d) do udziału w zebraniach z rodzicami organizowanymi stacjonarnie lub w miarę 

możliwości zdalnie, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams,  

24)  Plan lekcji, w miarę możliwości uwzględnia przychodzenie poszczególnych oddziałów 

klasowych o różnych godzinach, aby skrócić czas kumulacji wszystkich uczniów 

w szkole i umożliwić rotacyjne korzystanie z szatni. 

25)  Lekcje realizowane są w najmniejszej możliwej licznie sal lekcyjnych w ciągu dnia dla 

danego oddziału klasowego. Ewentualna zmiana sal podyktowana jest koniecznością 

korzystania z pracowni lub podziału na grupy. 

26) W salach lekcyjnych rekomenduje się pozostawienie 1,5 m odległości pomiędzy 

stolikiem nauczyciela, a ławkami dla uczniów, w miarę możliwości pozostawienie 

wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, a także ograniczenie 

przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

27) W czasie przerw między lekcjami, uczniowie wskazanych oddziałów klasowych mogą  

pozostawać w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli, w celu ograniczenia 

gromadzenia się osób w ciągach komunikacyjnych. Zaleca się również pobyt uczniów 

w czasie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

28) Rekomenduje się organizowanie wyjść w miejsca otwarte (las, park), a także unikanie 

wyjść grupowych, wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą 

uniemożliwiającą zachowanie dystansu społecznego. 

29) Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w miarę możliwości w małych grupach z 

zachowanie zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 

30) W przypadku uczniów chorych przewlekłe lub uczniów z niepełnosprawnościami, 

Dyrektor może zindywidualizować środki ostrożności,  w porozumieniu z ich rodzicami 

i wychowawcą.  

31)  Nauczyciele powyżej 60 roku życia oraz nauczyciele, którzy ze względu na stan 

zdrowia pozostają w grupie ryzyka, zwolnieni są z pełnienia dyżurów na korytarzach 

w czasie przerw. 

32) W przypadku zmiany statusu zagrożenia epidemicznego w Powiecie Otwockim,  

na strefę żółtą lub czerwoną, Dyrektor może wprowadzić dodatkowe obostrzenia,  
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tj.: mierzenie temperatury pracownikom, zakaz organizowania wycieczek oraz inne 

wskazane przez MZ, GIS i MEN. 

2. Higiena i dezynfekcja 

1) W szkole wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. Regularnie, na koniec każdego 

dnia dezynfekowane są sale lekcyjne, pracownie komputerowe, sala gimnastyczna, 

wszystkie powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do prowadzenia 

zajęć. W miarę możliwości, na bieżąco dezynfekowane są toalety, poręcze, klamki.  

2) Szczegółowo prace te określone są w Procedurze sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń 

budynku szkoły (Załącznik Nr 3). 

3) Po zakończeniu lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zobowiązany jest do 

wyczyszczenia /zdezynfekowania sprzętu, którego używał w czasie lekcji. 

4) Pomieszczenia dezynfekowane poddawane są wietrzeniu, aby nie narażać uczniów 

i nauczycieli na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.  

6) Nauczyciele i pozostali pracownicy, zgodnie z potrzebami będą zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta 

i nos. 

 

3.  Instrukcja korzystania z biblioteki szkolnej 

1) Uczniowie korzystają z biblioteki w godzinach jej pracy. 

2) Pracownicy biblioteki stosują środki ochrony osobistej w postaci 

chusty/maseczki/przyłbicy i rękawiczek. 

3) Po wypożyczenie książki uczniowie mogą zgłosić się osobiście, lub złożyć zamówienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej biblio.nukleon@gmail.com – wówczas książka 

zostanie wypożyczona następnego dnia pracy szkoły, po złożeniu zamówienia. 
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4) Odbiór i zwrot książek następuje z zachowaniem należytej ostrożności. Uczniowie 

wchodząc do biblioteki korzystają ze środków ochrony osobistej, tj.:  

chusta/maseczka/przyłbica i dezynfekują ręce płynem znajdującym się przy wejściu do 

biblioteki. 

5) Zwrócone książki poddane są 48 godzinnej kwarantannie.  

6) Na czas ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, uczniowie nie mają dostępu do 

półek. Nie ma także możliwości korzystania z księgozbioru na miejscu. 

 

4. Instrukcja postępowania w przypadku  wystąpienia u ucznia objawów choroby 

zakaźnej COVID-19 

1) Podczas pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub 

zgłoszenia przez niego niepokojących objawów, złego samopoczucia, nauczyciel 

informuje Dyrektora szkoły. Wychowawca, pielęgniarka szkolna lub inny wskazany 

przez Dyrektora pracownik szkoły informuje oraz telefonicznie rodzica/ prawnego 

opiekuna o sytuacji i poprosi o niezwłoczne przybycie do szkoły. 

2) Jeżeli uczeń przebywa w grupie, należy go niezwłocznie odizolować w pomieszczeniu 

do tego przeznaczonym, a pozostałych uczniów wyprowadzić do innej sali. Salę należy 

przewietrzyć i zdezynfekować. 

3) W odizolowanym pomieszczeniu opiekę nad uczniem sprawuje pielęgniarka szkolna lub 

inny wytypowany przez Dyrektora pracownik szkoły, wyposażony w środki ochrony 

osobistej (maseczka, rękawiczki) i z zachowaniem 2 metrów odległości od ucznia. 

Pielęgniarka szkolna kontroluje stan zdrowia ucznia, przeprowadza wywiad, mierzy 

temperaturę termometrem bezdotykowym. 

4) Jeżeli stan zdrowia ucznia pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego 

opiekuna Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat 

stanu zdrowia dziecka. 

5) W przypadku wystąpienia u ucznia, choroby COVID - 19 lub jej podejrzenia 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania 

Dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się 

choroby i podjęcia odpowiednich działań. 
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6) Dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Otwocku 

w celu wdrożenia odpowiednich procedur, a po konsultacji z organem prowadzącym 

podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie formy kształcenia na nauczanie hybrydowe 

lub nauczanie zdalne.   

7) Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Dyrektor realizuje wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego opisane na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszące się do osób,  które miały kontakt z zakażonym. 

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory uczeń poddawany jest gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj.: klamki, uchwyty, włączniki, 

przyciski, itp.  

5. Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1) Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy. 

2) Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112. 

3) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika szkoły podczas pracy 

w szkole, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora szkoły. 

Dyrektor podejmuje decyzję o odizolowaniu pracownika i jeśli stan jego zdrowia 

pogarsza się wezwaniu karetki. Jeśli stan pracownika jest stabilny powinien 

niezwłocznie udać się do domu i skorzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu lub 

specjalnej, całodobowej infolinii +48 22 125 66 00 

4) Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły oraz 

kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Otwocku w celu 

wdrożenia odpowiednich procedur. 

5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
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6) Dyrektor realizuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego opisane na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

 


