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PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 

1. Do szkoły 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 do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego, o czym przypomina pełniący dyżur pracownik szkoły. 

Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły każdorazowo po wejściu do budynku zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk lub ich umycia 

4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz (dotyczy tylko osób bez objawów chorobowych, 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) ogranicza się do niezbędnego minimum i w wyznaczonych 

obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) – poczekalnia przed sekretariatem szkoły, sekretariat, 

pokój nauczycielski. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Na terenie szkoły należy utrzymywać w miarę możliwości dystans min. 1,5 m. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Podczas zajęć praktycznych i konsultacji nauczyciele i uczniowie pracują w maseczkach. 

9. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się korzystanie z boisk szkolnych oraz przebywanie na 

świeżym powietrzu. 

10. Przed korzystaniem z księgozbioru czytelni i sprzętu komputerowego w bibliotece obowiązuje 

dezynfekcja rąk. 

11. W przypadku zajęć informatycznych uczniowie zakładają na klawiaturę folię ochronną, która 

usuwana jest przez nich po zakończonych zajęciach. 

12. Prace montażowe, demontażowe i eksploatacyjne prowadzone podczas zajęć praktycznych w 

miarę możliwości powinny odbywać się w rękawiczkach ochronnych i maseczkach. 

13. W pracowniach żywienia zaleca się utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców, higieny osobistej, oraz zachowanie 

odpowiedniej odległości stanowisk pracy. 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz powierzchnie dotykowe ciągów komunikacyjnych: 

poręcze, klamki, blaty stołów itp. są dezynfekowane przez pracowników obsługi szkoły po każdej 

przerwie. 

16. Materiały ochronne i używane do dezynfekcji wyrzucane są do oznaczonego kosza z pokrywą. 

17. Zobowiązuje się nauczycieli do sumiennego pełnienia dyżurów podczas wszystkich przerw i 

dopilnowania zakazu gromadzenia się w jednym miejscu dużych grup uczniów. 

18. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma 



ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w 

zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt 

między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. 

19. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

-zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, 

- w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, 

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

 


