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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 

 

Aktualizacja 1 września 2021 r. 

 

CEL PROCEDURY 
 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych 

opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań 

nauczycieli, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

ZAKRES PROCEDURY 
 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-

19 na terenie szkoły. 

 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi wznawia funkcjonowanie z dniem 1 września 2021 r. z uwzględnieniem 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Miasta Łódź, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w ZSS nr 2, zwanej dalej szkołą lub placówką, 

odpowiada Dyrektor ZSS nr 2, zwany dalej Dyrektorem. 

3. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy; 

 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; 

 nie zaleca się przebywania w szkole rodziców / opiekunów. Gdy jest to niezbędne, osoby z zewnątrz mogą 

przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub księgowości szkolnej; w 

pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

6. Do szkoły obowiązują 2 wejścia: główne i od parkingu /z podjazdem dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową/ 

7. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

8. W szkole jest prowadzony rejestr osób wchodzących, nie będących pracownikami. 

9. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

10. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 17.30.  

11. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.45-17.00 



2 
 

12. Biblioteka szkolna pracuje w godzinach pracy szkoły i nie jest dostępna dla osób spoza szkoły; 

13. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 17.30  i na godzinie „zerowej” 

14. Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską. Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w godzinach 8.00-15.30. 

15. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej Sali. 

16. Posiłki podczas obiadu są wydawane zmianowo. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych 

na parterze szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

17. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do 14.00 

18. Przerwy dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością w SP i SPP są organizowane przez nauczycieli 

uczących w blokach przedmiotowych, poza planowaną przerwą w celu unikania większych skupisk na przerwie. 

19. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej oraz telefonów komórkowych przez uczniów. 

20. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w gabinecie pielęgniarek. Na wejściu do szkoły 

znajduje się termometr optyczny. 

21. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, 

należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 

22. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia korona wirusem z izolatorium, należy je spakować 

do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

23. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, dezynfekowane co najmniej raz dziennie, naświetlane 

rotacyjnie lampą wirusobójczą. 

24. Podczas przerw po zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, z psychologiem, pedagogiem 

uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela w gabinecie specjalistycznym lub sali lekcyjnej. 

25. W czasie zajęć indywidualnych w domu, środki do dezynfekcji zapewniają rodzice/opiekunowie /obowiązuje 

kontrakt pomiędzy rodzicami ucznia a szkołą/. 

 

§ 2 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

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. 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, które przekazuje 

wychowawca klasy wraz z planem zajęć zgodnie z organizacją pracy szkoły przygotowaną przez dyrekcję. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Zaleca się 

oczekiwanie na dziecko przed zadaszonym budynkiem szkoły. 

4. W sytuacjach koniecznych opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni w okresie jesienno-zimowym oraz korytarza na parterze w 

części między łącznikiem a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują 

szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do 

uaktualnienia danych w sekretariacie poprzez kontakt telefoniczny. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w 

szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
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7. 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. 

8. Przebywając w budynku szkoły uczniowie SP oraz  pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w 

maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw 

zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. 

9. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas przerw na korytarzu powinni być wyposażeni przez rodziców 

w maseczki. 

10. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans 

od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się 

spożywanie posiłku, na świetlicy. 

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

lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

także w czasie zajęć. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w 

tym w czasie przerw. Możliwe wyjścia do pobliskich parków. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W wyjątkowych przypadkach tzw. 

talizmany - należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

16. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni lub uczeń co drugi wieszak.  

17. Dopuszcza się wieszanie odzieży w danej klasie w wyznaczonym do tego miejscu. 

18. Uczniowie danych klas do szkoły powinni być przyprowadzani rotacyjnie zgodnie z organizacją przedstawioną przez 

wychowawcę. 

19. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane 

procedury. 

20. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko 

oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

21. Informacje o organizacji zebrań  i konsultacji z nauczycielami zostaną przekazane niezwłocznie po rozpoczęciu roku 

szkolnego przez wychowawcę lub dyrekcję. Zaleca się kontakt telefoniczny z wychowawcą i sekretariatem szkoły. 

22. Do 30 września 2021 r. rodzic otrzyma dostęp do dziennika elektronicznego, w którym na bieżąco będą 

przekazywane wszelkie informacje o organizacji szkoły w czasie pandemii. 

23. Stołówka rozpocznie swoją pracę najszybciej 13 września 2021 r. 

24. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

 

§ 3 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by 

chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i 

w razie potrzeby fartuchy). 

3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu odległości 

oraz w kontaktach z innymi osobami z zewnątrz np. studenci, wolontariusze. 

4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę 

można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  
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5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z 

zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i 

wyprasować.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy 

usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.  

9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż co 45 min.  

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po 

przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę. 

13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w 

regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w 

trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami (nie dotyczy pomocy nauczyciela). 

15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę 

monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik do Procedury. 

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

17. Zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub 

częściej w razie potrzeby, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby, 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w 

razie potrzeby,  

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby, 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz 

dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 

18. Osoby sprzątające w placówce: 

1) Pracują w rękawiczkach; 

2) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

3) Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy dziennie i po każdym dniu pracy szkoły; 

4) Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych; 

5) Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę; 

6) Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują: 
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a. ciągi komunikacyjne – myją; 

b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, 

biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni 

(powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 

c. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują; 

d. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach; 

7) Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez 

producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu; 

8) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na 

wdychanie oparów; 

9) Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z 

poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie 

monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 2 do Procedur.  

19. Pracownik obsługi:  

1) Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest 

uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną przy dozowniku mydła); 

2) Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza 

szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały 

dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki; 

3) Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności 

zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych 

rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra. 

 

 

20. Pracownik dyżurujący przy szatni w miarę możliwości dba o to, by dzieci z różnych oddziałów nie stykały się ze 

sobą i unikały ścisku. 

21. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska 

dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej. 



6 
 

22. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez 

pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych. 

23. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy 

zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły). 

24. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to 

konieczne. 

 

§ 4 

Procedura korzystania z szatni 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po przyjściu do szkoły i 

odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.  

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i 

obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. 

5. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku. 

6. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym 

pomieszczeniu. 

7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do szatni, 

umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej. 

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

9. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do poinformowania 

o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni. 

10. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 

np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego 

nakrycia wierzchniego. 

11. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, 

przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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§ 5 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły 

 

1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków 

komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie 

zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem. 

2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą 

środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma 

obowiązek założyć ́osłonę ust i nosa oraz zachować ́dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w 

miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą 

przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, 

kiedy nauczyciel pełni dyżur.  

3. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego 

zgoda ̨i wiedza ̨na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w 

ust. 2 i 4.  

4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem 

podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje 

dane do księgi wejść ́szkoły.  

5. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić ́dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie 

z nauczycielem na terenie placówki.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i 

aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na 

początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie 

szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy. 

7. Z pielęgniarką ̨szkolna/̨higienistką rodzic/opiekun prawny może kontaktować ́się ̨telefonicznie pod 

numerem telefonu 42 635 17 80 w godzinach jej pracy tj. poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.30 oraz bezpośrednio w 

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

8. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się 

następujące numery telefonów 42 635 17 80. Powyższe numery telefonów są również opublikowane na stronie 

internetowej szkoły www.  

9. Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach od 7 do 17 pod numerem telefonu 42 6351780 

oraz adresem mailowym kontakt@zss2.elodz.edu.pl lub przez e-dziennik. 

10. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w 

czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie 

numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni  (także uczniowie pełnoletni) otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania 

się e-mailem/ poprzez e-dziennik. Procedurę wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy z 

poleceniem dyrektora.  
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§ 6 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w 

dzienniku elektronicznym. 

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich 

odległości między pracownikiem a użytkownikami. 

3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki. 

4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone 

w regulaminie biblioteki. 

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych 

powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki. 

7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone 

datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

 

 

§ 7 

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki 

1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego: 

1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, 

2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, 

3) stosować środki ochrony osobistej. 

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.  

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, 

reżimów zalecanych w okresie epidemii. 

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, 

opakowania produktów, sprzęt kuchenny.  

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.: 

1) przed rozpoczęciem pracy, 

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami, 

5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, 

6) po skorzystaniu z toalety, 

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa, 

8) po jedzeniu, piciu. 

6. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie 

spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę. 

7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-

porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji. 

8. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest 

taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą. 

9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd na bieżąco 

są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni. 

10.  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem 

środków myjących. 
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11. Z uwagi na stopień niepełnosprawności uczniów posiłki mogą być spożywane w salach lekcyjnych zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym przez dyrekcję. 

12. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z 

instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

13. Posiłki dzieciom podają nauczyciele, opiekujący się daną grupą/dzieci odbierają posiłki od osób wydających z 

zachowaniem odległości 1,5 metra między sobą/ W przypadku spożywania posiłków w salach – posiłki przynoszą 

pomoce nauczyciela. 

14. W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak: cukiernica, solniczka, wazoniki, 

jednorazowe sztućce). Uczeń w razie potrzeby prosi osobę z obsługi o wydanie niezbędnego przedmiotu. 

15. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekuje/ą 

powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik 

dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca 

zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po 

zakończonej dezynfekcji pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

 

 

§ 8 

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni 

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej. 

2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych. 

4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby 

zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 

§ 9 

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw 

1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.  

2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali korzystając z boiska, placu zabaw, terenu szkoły (poza 

budynkiem).  

3. Nauczyciele w miarę możliwości dbają, aby uczniowie unikali ścisku. 

4. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją 

na plakacie. 

5. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.  

6. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i SPP oraz i innych osób postronnych. 
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§ 10 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do 

tych zajęć salach. 

2. Osoby spoza szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania 

niniejszych Procedur. 

3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się. 

4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów. 

5. Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący ma 

obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc 

nauczyciela/woźne, itp. 

6. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. 

7. Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne w miejsce do tego 

wyznaczone. 

8. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu 

do budynku. 

9. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęć. 

§ 11 

 

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. W gabinecie może jednocześnie przebywać 1 osoba z zachowaniem dystansu– 1,5 metra. 

3. Pielęgniarka/higienistka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę. 

4. Pielęgniarka/higienistka szkolna obsługują uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych rękawiczek 

ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane. 

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel 

sprzątający, a następnie wietrzony. 
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§ 12 

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu 

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawowa ̨formę ̨zapobiegania i przeciwdziałania 

oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form 

mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.  

1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) sa ̨

dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu. 

2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz 

sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub 

zdezynfekować zostają ̨usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w 

miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.  

3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy: 

1) wymyć, wyczyścić: 

a) kazḋa ̨zabawke ̨i pomoc dydaktyczna ̨nalezẏ dokładnie wyczysćic ́— powierzchnie ̨nalezẏ przemyc ́ciepła ̨

woda ̨z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po 

umyciu kazḋej zabawki i pomocy dydaktycznej nalezẏ dokładnie wypłukac ́gab̨ke/̨szmatkę.  

b) nalezẏ zwracac ́uwage ̨na trudno dostep̨ne miejsca — za pomoca ̨małej szczoteczki nalezẏ takzė wyczysćic ́

rowki, zagłeb̨ienia oraz chropowate powierzchnie. 

lub 

2)  zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu 

szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.    

4. Jezėli jest to mozl̇iwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyc ́na wolnym 

powietrzu, aby unikąc wdychania oparów. 

5. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi 

preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia. 

6. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w 

wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni 

nauczyciele/uczniowie. 

7. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać 

rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności 

mycia, czyszczenia czy dezynfekcji. 

 

§ 13 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 
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3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrekcję szkoły. Dziecku mierzona 

jest temperatura ciała. 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (sala nr 12), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, 

u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków 

bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko 

ze szkoły.  

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców 

dziecka, SANEPiD w Łodzi oraz organ prowadzący szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne 

informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało 

dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

 

§ 14 

Postępowanie 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. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby 

uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.  

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ 

prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w 

wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie.  

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz 

rodziców. 

 

§ 15 

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik ZSS nr 2 został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 

dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu 

instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.  
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§ 16 

 

Pracownicy szkoły 
 

1. Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym i dezynfekują ręce. 

2. Stosują zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. Unikania skupisk ludzi, 

d. Unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

e. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują 

2) Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

3) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym; 

4) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę 
dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka); 

5) Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu; 

6) Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia 
koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. 
Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma 
istotne problemy zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, 
choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności; 

7) Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, 
wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach na odpady zmieszane; 

8) Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 

3. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz 
nauczycielami. 

 

§ 17 

Obowiązki szkoły i dyrektora 

4. Szkoła zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu 

zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków i w 

pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe i w szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym 

jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły 

pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby; 
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3) Bezdotykowy termometr; (termometr dotykowy należy dezynfekować po każdym użyciu) 

4) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje 

dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem; 

5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, 

zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk 

(przed wejściem ) 

6) Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, 

rękawiczki – są to odpady zmieszane. 

5. Dyrektor: 

1) Zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika, 

poprzez wychowawcę) uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz 

niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa. 

2) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami; 

3) Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo 

nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy 

ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę 

zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły); 

4) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się 

skutecznie umyć lub dezynfekować; 

5) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce; 

6) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku 

stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka; 

7) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły; 

8) Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku 

podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy 

pomocy środków komunikacji na odległość; 

9) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u 

ucznia i pracownika szkoły; 

10) Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych 

pomieszczeniach na terenie szkoły; 

11) Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem 

przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub 

dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi; 

12) Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia i z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie; 
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13) Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek 

jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych); 

14) Zapewnia uczniom i pracownikom dostęp do wody pitnej (nie dotyczy fontanny lub źródełka wody pitnej, która 

na czas funkcjonowania szkoły w okresie epidemii zostaje wyłączona) zgodnie z Zasadami udostep̨niania wody 

wodociag̨owej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno 

sanitarne opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/wp-

content/uploads/2015/09/2015-wytyczne-dla-źródełek-i-fontann-wody-do-picia_PZH-przypis-GIS_2017.pdf. 

15) Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) 

lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły. 

 

§ 18 
 

Obowiązki nauczycieli/wychowawców/bibliotekarza 
 

1. Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale 

zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi osoba z zewnątrz lub kiedy podchodzi do ucznia.  

2. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne, 

specjalistyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje z uczniami. 
 

3. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie 

zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

 

4. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u 

uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z 

przepisami dot. bhp; 

 

5. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę 

możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym 

powietrzu; 

6. Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz 

nauczycielem. 

7. Co najmniej raz na godzinę wietrzą pomieszczenie, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć 

wychowania fizycznego 

9. Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i 

zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu 

społecznego co najmniej 1,5m. 

10. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując 

się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

11. Po powrocie do Szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans –  

1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

12. Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, 

ust, nosa i oczu. 

13. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora 

Szkoły i pozostaje w domu. 
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14. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) 

pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

15. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć 

wychowania fizycznego; 

16. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy 

(podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze/plecaku/torbie, w 

wydzielonej szafce; 

17. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali 

– do mycia, czyszczenia, dezynfekcji 

18. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i 

obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19; 

19. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków 

komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co 

najmniej dystans 1,5 m. 

20. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia 

szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady 

pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, Ten fakt odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym. 

21. Nauczyciele bibliotekarze: 

1) Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z 

zachowaniem dystansu 1,5 m; 

2) Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej; 

3) Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 

godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem.  

4) Pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek  oraz innych materiałów 

(również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę; 

 

 

§ 19 
 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID -19 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi zamieszczonymi na stronie Szkoły.  

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej 

dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, itp.  

3. W czasie pobytu w Szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczki, jednak zaleca się uczniom 
szkoły ponadpodstawowej noszenie przynajmniej przyłbicy.  

4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów 

przez dziecko do Szkoły.  

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie 

podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
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7. Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową. 
 

8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze Szkoły są zobowiązani do 
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący co najmniej 1.5 metra i oczekiwanie w wyznaczonym miejscu. 

 

9. Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie Szkoły. 
 

10. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i adresu e-mailowego oraz odbierania 
telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły. 

 

 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują 

każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w 

których uczestniczy lub zadań, które wykonuje. 

3. Procedura może być modyfikowana. 

4. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do 

nauczycieli, rodziców oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz pokoju nauczycielskim. 

5. Pracownicy pedagogiczni,  administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia w dniu 

31.08.2020 r. 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

7. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich odwołania. 

 

Załączniki do Procedury: 

1. Karta dezynfekcji pomieszczenia, 

2. Karta monitoringu czystości pomieszczenia, 

3. Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i 

pracowników. 

 

 

 

 

Procedura została zaktualizowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2021r.



Załącznik nr 1  

do Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSS nr 2 w Łodzi 

 

 

KARTA DEZYNFEKCJI POMIESZCZENIA 

 

____________________________________________________________ 

 

L.p. Data Godzina 

Czytelny podpis 

pracownika, który 

przeprowadził 

czyszczenie/dezynfekcję 

Uwagi 
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Załącznik nr 2  

do Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSS nr 2 w Łodzi 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA 

 

____________________________________________________________ 

 

L.p. 
Data i 

godzina 
Pomieszczenie 

Miejsce 

kontroli 

Czytelny podpis 

pracownika, który 

przeprowadził kontrolę 

Uwagi 
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Załącznik nr 3  

do Procedury  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSS nr 2 w Łodzi 

 

 

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH 

WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW I 

PRACOWNIKÓW 

 

L.

p. 

Imię i 

nazwis

ko 

Klasa 

(w 

przypad

ku 

ucznia) 

Data 

wystąpie

nia 

objawów 

Godzina 

zgłosze

nia 

Osoba 

zgłaszają

ca 

Obja

wy 

Temperat

ura ciała 

COVID

-19 

Tak/N

ie 

         

         

         

         

         

         

         

 

Rejestr prowadzi się tylko w wersji papierowej. Rejestr prowadzi dyrektor szkoły. Po 

okresie 2 tygodni od wystąpienia objawów chorobowych dane osobowe ucznia, 

pracownika szkoły są wymazywane z rejestru. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr _____ Dyrektora ZSS nr 2 w Łodzi z dnia ____ 

 

Lista pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, którzy zapoznali się z 

Zarządzeniem Nr 1/2021/2022 Dyrektora ZSS nr 2 z dnia 1 września 2021 r. 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Podpis pracownika 

potwierdzający zapoznanie 

się z ww. Zarządzeniem 
Dyrektora Szkoły i 

załączonymi do Zarządzenia 

Procedurami zapewniania 

bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem  epidemii 
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ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii, w zwiaz̨ku z zagrożeniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka  

_____________________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka - oddział) 

w przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucie sugerującego 

podwyższoną temperaturę ciała. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych 

związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

W przypadku temperatury ciała powyżej 37,5 stopnia Celsjusza może zostać ona odnotowana w 

rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia obserwacji pod kątem sytuacji 

chorobowej w szkole i zostanie wymazana po 10  dniach od dnia identyfikacji ewentualnej infekcji. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, wskazujących na chorobę zakaźną, u ucznia może 

zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała.  Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego 

podstawę prawną stanowią: 

 art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO); 

 art 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 
 § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; 

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.; 

 § 13 ust. 3 Wewnętrznych Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr w 
Łodzi w czasie epidemii. 
Celem przetwarzania danych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Informujemy, że w przypadku 

dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane. Więcej informacji dotyczących 

ochrony danych osobowych znajda Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej na www.zss2.edu.pl W razie 

jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, tel. 514128920, email: 

zss2@inpektor-rodo.com.pl.  

http://www.zss2.edu.pl/
mailto:lo6@inpektor-rodo.com.pl
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