
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 
DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ W SZCZECINIE 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.   
w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  
 
Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych  

i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie 

stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem 

się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-7 do 

zarządzenia.  

 
§ 2. 

 
Zobowiązuję wsystkich pracowników, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) do 
zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i do bezwzględnego stosowania się do procedur. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

DYREKTOR 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 

im. Armii Krajowej w Szczecinie 
mgr Paweł Masłowski (-) 

 
 



Załącznik nr 1 

 

 

Procedura przybycia uczniów i rodziców do szkoły  

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi bez następujących objawów chorobowych: 

katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania 

z poprzedniego dnia powinny być uprane i zdezynfekowane w domu. 

3. Wszyscy wchodzący na teren placówki mogą zostać poddani pomiarowi temperatury 

ciała. Pomiar zostanie przeprowadzony metodą bezdotykową. 

4. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,0 °C wchodzący nie zostanie 

wpuszczony na teren placówki i zostanie poinformowany o obowiązku zgłoszenia się 

do lekarza. 

5. Do szkoły nie można wysłać ucznia, u którego w rodzinie jeden z domowników 

przebywa na kwarantannie. 

6. Rodzic przybywający do szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca 

wyznaczonego. 

7. Rodzic może przebywać na terenie szkoły wyłącznie w maseczce ochronnej (lub 

przyłbicy) zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania 

rękawiczek jednorazowych. 

8. Wchodzący do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki. 

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. Uczeń przybywający na zajęcia ma posiadać maseczkę (przyłbicę) ochronną 

i rękawiczki ochronne (przynajmniej 4 pary). 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Procedura pobytu uczniów i pracowników na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.  

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę 

należy wietrzyć w ciągu dnia po każdej lekcji. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, oraz na częstą 

dezynfekcję rąk, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po 

powrocie ze świeżego powietrza. 

4. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 

innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory 

sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować 

po każdych zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje nauczyciel lub uczeń 

pod nadzorem nauczyciela. 

5. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów spokojnego wychodzenia z sali 

i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 

7. Na korytarzach szkolnych nauczyciele i uczniowie mają obowiązek stosowania maseczek 

ochronnych. 

8. Podczas trwania zajęć stosowanie środków ochrony indywidualnej(maseczka lub przyłbica)  

jest obowiązkowe dla nauczycieli. Uczniowie stosują podczas zajęć środki ochrony wg zaleceń 

nauczyciela. 

9. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie nie gromadzą się i zachowują bezpieczny dystans. 

10. W toaletach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby jednocześnie. 

11. Podczas przerw śródlekcyjnych nauczyciele przebywają w salach dydaktycznych przygotowując 

je do następnych zajęć (dezynfekcja, wietrzenie sal). W tym czasie drzwi do sal są otwarte. 

12. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie mogą przebywać w salach dydaktycznych pod 

nadzorem nauczyciela. 

13. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad młodzieżą przebywającą na korytarzach 

i w toaletach. 



14. W pokoju nauczycielskim mogą przebywać nauczyciele, którzy nie mają w danym momencie 

zajęć lekcyjnych. 

15. W pokoju nauczycielskim nauczyciele zachowują zasady dystansu społecznego. 

16. Uczeń po wejściu na teren placówki nie może jej opuścić do momentu zakończenia wszystkich 

swoich zajęć. Nieuzasadnione wyjście jest zagrożone usunięciem z listy uczniów szkoły. 

17. Uczniowie powinni posiadać w miarę swoich potrzeb własny napój i pożywienie. 

18. Uczniowie podczas kaszlu lub kichania zakrywają odpowiednio usta lub nos. 

19. Uczniowie korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych; nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

20. Po zakończonych lekcjach przybory szkolne uczeń zabiera do domu. Rodzice ucznia są 

zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole przedmiotów. Uczeń do 

szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć 

i konsultacji. 

21. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mogą zostać poddani bezdotykowemu pomiarowi 

temperatury ciała. 

22. Podczas zajęć zawodowych uczniowie stosują procedury higieniczne zalecane przez 

nauczyciela. 

23. Gdy zajęcia dla danej klasy kończą się blokiem zajęć (min 2 godz.), to nauczyciel może te 

zajęcia poprowadzić bez przerwy przy zachowaniu odpowiednich zasad higieny pracy. O tym 

zamiarze nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły. 

24. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od 

innych osób. Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o powyższym fakcie 

i zobowiązany do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

25. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

26. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do 

dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed 

dostępem uczniów. 

27. Wszyscy pracownicy szkoły poruszają się po szkole tylko w wypadkach niezbędnej 

konieczności. 

28. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek stosowania niezbędnych środków ochrony 

osobistej podczas wykonywania obowiązków służbowych.  



Załącznik nr 3 

 

Procedura pobytu grupy na boisku szkolnym podczas zajęć 

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu 

i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Na boisku szkolnym, podczas zajęć nie może przebywać więcej niż trzy grupy 

uczniów. 

2. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie ćwiczeń 

i gier sportowych. 

3. Między poszczególnymi grupami musi być zachowana odległość minimum 1,5 metra. 

4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody podopiecznych zachowując reżim sanitarny. 

5. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

6. Na boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie. 

7. Opiekunowie zapewniają, aby uczniowie z poszczególnych grup nie kontaktowały się 

ze sobą.  

8. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, 

które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji i nie zostały wyłączone z 

użytkowania. 

9. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska dopuszczone do użytku przez Dyrektora 

na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

10. Powrót do budynku szkolnego odbywa się z zachowaniem reżimu odległości (min. 

1,5m) po uprzednim przeliczeniu wszystkich uczniów w grupie wychowawczej. 

11. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

12. W przypadku niepogody zajęcia wychowania fizycznego odbywają się wg 

następującej zasady: 30 osób na sali. 

13. Jeżeli planowo na tej samej godzinie lekcyjnej mają zajęcia trzy grupy, to jedna z nich 

udaje się do wybranej, wolnej sali dydaktycznej. 

 



Załącznik nr 4 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19  

 

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

duszność) niezwłocznie przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w 

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

jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

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

zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

3. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

4. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

kolegi/koleżanki, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Nauczyciel otwiera okno. 

6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

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

przez dyrektora czeka na rodziców. 

8. Nauczyciel dokładnie dezynfekuje ręce, instruuje uczniów, aby umyły ręce i je 

zdezynfekowały. 

9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana przez 

pracownika obsługi i dokładnie wietrzona. 

10. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym u ucznia zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 

  



Załącznik nr 5 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 u pracownika  

 

1. Pracownik, który podczas pobytu w szkole, zaobserwował u siebie jeden z objawów: 

gorączka, kaszel, duszność itp. wskazujące na możliwość zarażenia wirusem COVID 

niezwłocznie informuje dyrekcję szkoły. 

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 uczniami, to podaje im instrukcję, aby nie zbliżały 

się i założyły maski jednorazowe. 

5. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami. 

6. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to uczniowie wraz z osobą 

wyznaczoną przez Dyrektora dezynfekują ręce, opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

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

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

8. Pracownik z objawami klinicznymi, lub pracownik który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie rozpoczyna w tym dniu pracy. 

9. Pracownik pilnie powiadamia Dyrektora o swoich objawach, powiadamia 

odpowiednie organy sanitarne i stosuje się do wydanych zaleceń. 

 



Załącznik nr 6 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły 

 

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

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem przy pomocy poczty elektronicznej, 

komunikatora dziennika elektronicznego 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. 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 i dokonuje pomiaru 

temperatury wchodzącego. 

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

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 

4. Spotkanie z nauczycielem może się odbyć tylko w sytuacjach niezbędnej konieczności 

i w miejscu do tego wyznaczonym. 

5. O każdym planowanym przybyciu rodzica do szkoły nauczyciel powiadamia dyrekcję 

szkoły. 

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

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

914339328 w. 33, wicedyrektorem – tel. 914339328 w. 43 lub w. 35, mailowo lub 

bezpośrednio po uprzednim umówieniu przez kancelarię szkoły. 

8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły: tel. 914339328 

9. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

. 

 



Załącznik nr 7 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w salach dydaktycznych  

 

 

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. Podczas zajęć uczniowie stosują się do zasad higienicznych określonych przez 

nauczyciela. 

4. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel dba o dezynfekcję pomocy wykorzystywanych 

na zajęciach i wietrzy salę. 

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

pomocy dydaktycznej za pomocą jednorazowego papieru i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego. 

6. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.  

7. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 


