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 Załącznik  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 22  

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

W ZSOMS W OSTROWCU ŚW. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące 

wszystkich pracowników ZSOMS oraz uczniów, mieszkańców internatu i ich rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.  

4. Decyzja o potrzebie udziału ucznia nieletniego w konsultacjach organizowanych w szkole lub o 

zamieszkaniu w internacie powinna być podjęta przez rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych 

przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Rodzic/opiekun 

prawny, deklarując potrzebę udziału dziecka w konsultacjach lub zamieszkania w internacie na czas organizacji 

egzaminów zewnętrznych, jest zobowiązany do wypełnienia stosownych deklaracji, które stanowią załączniki nr 1 

i 2 do niniejszej procedury. 

5. Decyzja o potrzebie udziału w konsultacjach organizowanych w szkole lub o zamieszkaniu w internacie 

powinna być podjęta przez ucznia pełnoletniego w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu 

ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Uczeń pełnoletni, deklarując potrzebę udziału  

w konsultacjach lub zamieszkania w internacie na czas organizacji egzaminów zewnętrznych, jest zobowiązany  

do wypełnienia stosownych deklaracji, które stanowią załączniki nr 1a i 3 do niniejszej procedury. 

 

§ 2. 

PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM 

1. Do budynku szkoły i internatu mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie/wychowankowie,  

bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5
o
C, katar, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

2. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności stwierdzenia  

z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii 

będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione wyłącznie 

przez lekarza specjalistę alergologa. 

3. Liczba uczniów uczestniczących w konsultacjach przebywających w jednej sali nie może przekraczać 8  

przy założeniu, że minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 4 m
2
. 

4. Pobyt ucznia w szkole jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę. 

5. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 
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6. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba  

na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

7. Przy wejściu do szkoły i internatu umieszcza się płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

8. Każda osoba wchodząca do szkoły/internatu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, musi mieć zakryte usta i nos 

oraz nie oraz przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

9. Należy zasłaniać usta w chwili kaszlu łokciem, zaleca się używanie chusteczek jednorazowych wyrzucanych  

po użyciu do kosza. 

10. Środki higieny - maseczki i rękawiczki jednorazowe są wyrzucane do oznaczonego zamykanego kosza  

przy drzwiach głównych w szkole i internacie. 

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –stosowne instrukcje. 

12. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

13. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 

14. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności uczów w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  

15. W czasie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych obowiązują procedury określone przez MEN, CKE i GIS 

(Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS, Warszawa, 15 maja 2020). 

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

1. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

uczestnikom życia szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) monitoruje codzienną pracę pracowników szkoły w okresie wzmożonego reżimu; 

2) organizuje pracę szkoły i internatu na podstawie zebranych od rodziców/opiekunów prawnych uczniów 

nieletnich oraz od pełnoletnich uczniów deklaracji, o których mowa w  § 1, ust. 4 i 5; 

3) ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy; 

4) organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące 

niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem; 

5) wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodzącym do szkoły  

lub internatu przed ich wejściem na teren placówki. 

3. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, 

związaną z wysłaniem dziecka do szkoły lub internatu poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami  

na stronie internetowej szkoły.  
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§ 4. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), 

pracownik placówki jest zobowiązany do konsultacji medycznej; w przypadku decyzji lekarza o konieczności 

pozostania pracownika w domu lub hospitalizowania go, zawiadamia on o tym fakcie dyrektora placówki.  

3. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy regularnie odkażają ręce płynem  

do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone  

w widocznych miejscach w placówce). 

4. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby. 

5. Pracownicy pedagogiczni: 

1) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów, 

2) wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie 

zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, 

3) instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych 

miejscach w placówce, 

4) wietrzą sale, w których pracują,  

5) zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra, 

6) odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą 

COVID-19. 

6. Pracownicy obsługi i administracji: 

1) pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa; 

2) stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki); 

3) wykonują zadania, utrzymując odległość 2 metrów pomiędzy stanowiskami pracy; 

4) ograniczają kontakt z uczniami oraz pracownikami pedagogicznymi; 

5) wietrzą pomieszczenia, w których pracują; 

6) powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania 

posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie i starannie dezynfekują środkiem 

dezynfekującym lub wodą z detergentem; 

7) wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie i starannie sprzątają z użyciem 

wody z detergentem oraz środka dezynfekującego. 

7. Pracownicy wskazani przez dyrektora szkoły: 

1) dokonują pomiaru temperatury ucznia/mieszkańca internatu; w sytuacji, jeżeli pomiar temperatury wskazuje 

wartość powyżej 37,5
o
C, odmawiają wpuszczenia ucznia na teren placówki, zapisując jego dane (imię i 

nazwisko). 
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§ 5. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW NIELETNICH 

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

COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki. 

2. Chęć udziału ucznia w konsultacjach z nauczycielami rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dyrektorowi szkoły  

za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

3. Chęć zamieszkania w internacie na czas egzaminów zewnętrznych rodzice/opiekunowie prawni ucznia zgłaszają 

kierownikowi internatu za pośrednictwem wychowawcy grupy internackiej. 

4. Rodzic/opiekun prawny ucznia nieletniego wypełnia stosowną do potrzeb deklarację udziału w konsultacjach 

(załącznik nr 1). Zeskanowany dokument przesyła mailem na adres sekretariatu szkoły dwa dni robocze przed 

rozpoczęciem zajęć do godziny 15
00

.; oryginał należy dostarczyć pierwszego dnia przyjścia ucznia do szkoły.  

5. Rodzic/opiekun prawny ucznia nieletniego wypełnia stosowną do potrzeb deklarację pobytu w internacie w trakcie 

trwania egzaminów zewnętrznych (załącznik nr 2). Zeskanowany dokument przesyła mailem na adres sekretariatu 

szkoły dwa dni robocze przed przyjazdem do internatu; oryginał należy dostarczyć pierwszego dnia pobytu ucznia 

w internacie.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania wychowawcy klasy lub wychowawcy 

internatu istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły. 

8. W czasie pobytu ucznia w szkole lub internacie rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania 

telefonów z placówki. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do: 

1) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły; 

2) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

3) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, 

niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie 

zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania; 

4) zapewnienia dziecku maseczki i rękawiczek jednorazowych na czas pobytu w szkole. 

 

§ 6. 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW PEŁNIOLETNICH 

1. Uczniowie pełnoletni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki. 

2. Chęć udziału w konsultacjach z nauczycielami uczeń zgłasza dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy 

klasy. 

3. Chęć zamieszkania w internacie na czas egzaminów zewnętrznych uczeń zgłasza kierownikowi internatu  

za pośrednictwem wychowawcy grupy internackiej. 



                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

4. Uczeń wypełnia stosowną do potrzeb deklarację udziału w konsultacjach (załącznik nr 1a). Zeskanowany 

dokument przesyła mailem na adres sekretariatu szkoły dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 

15
00

.; oryginał należy dostarczyć pierwszego dnia przyjścia ucznia do szkoły.  

10. Uczeń wypełnia stosowną do potrzeb deklarację pobytu w internacie w trakcie trwania egzaminów zewnętrznych 

(załącznik nr 3). Zeskanowany dokument przesyła mailem na adres sekretariatu szkoły dwa dni robocze przed 

przyjazdem do internatu; oryginał należy dostarczyć pierwszego dnia pobytu ucznia w internacie.  

5. Uczeń jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco wychowawcy klasy lub wychowawcy internatu istotnych 

informacji o stanie swojego zdrowia. 

 

§ 7. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY  

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną. 

2. Jeżeli pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, osoba stwierdzająca takie podejrzenie 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie  pracownika z objawami choroby  

w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie 

odsunięty od pracy, powiadomiona zostaje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; obowiązuje 

stosowanie się ściśle do wydawanych następnie instrukcji i poleceń. 

4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, osoba z podejrzeniem 

zarażenia powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu  skorzystać z teleporady 

medycznej. 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik z niepokojącymi objawami zarażenia, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Każdy przypadek 

wymaga sprawdzenia, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury zalecane przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

6. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia 

(www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA UCZNIA/ MIESZKAŃCA 

INTERNATU  

1. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani w dniu złożenia 

deklaracji, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

2. W przypadku ucznia/mieszkańca internatu, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyżej 

37,5
 o

C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb postępowania: 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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1) nauczyciel/wychowawca internatu niezwłocznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji  

oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stwierdzeniu objawów chorobowych; 

2) wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, maski ochronnej, 

rękawiczek i bezzwłocznie izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole lub internacie oraz pozostaje  

z nim, utrzymując min. dwumetrowy dystans. 

3. Po otrzymaniu od nauczyciela/wychowawcy internatu informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic/ opiekun prawny 

jest zobowiązany do odebrania dziecka bez zbędnej zwłoki, (w przypadku szkoły nie później niż w ciągu 90 

minut). Uczeń/mieszkaniec internatu pełnoletni powinien udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem 

transportu,  unikając transportu zbiorowego, i skorzystać z teleporady medycznej. 

4. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeżeli rodzic/opiekun prawny 

nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora.  

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia ucznia/mieszkańca internatu należy wezwać pogotowie ratunkowe,  

aby przewieźć osobę z objawami chorobowymi do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  Ostrowcu Św., która przeprowadzi 

wstępny wywiad epidemiologiczny. 

6. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole/internacie lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono 

wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiastowego poinformowania  

o tym dyrektora placówki. Podobna procedura obowiązuje uczniów pełnoletnich. 

 

§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ZSOMS 

w Ostrowcu Św. wchodzi w życie z dniem jej publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19. 

2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki 

zakażenia COVID-19. 

3. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie 

naszego kraju.  

4. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły  

przez e-dziennik; stosowne komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły. 

5. Procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020 r. do odwołania. 

 
 

Załączniki: 

Zał. 1 – Deklaracja udziału w konsultacjach z nauczycielami organizowanych w szkole (dla uczniów niepełnoletnich). 

Zał. 1a – Deklaracja udziału w konsultacjach z nauczycielami organizowanych w szkole (dla uczniów pełnoletnich). 

Zał. 2 – Deklaracja pobytu w internacie na czas organizacji egzaminów zewnętrznych (dla uczniów niepełnoletnich). 

Zał. 3 – Deklaracja pobytu w internacie na czas organizacji egzaminów zewnętrznych (dla uczniów pełnoletnich). 

Zał. 4 – Zasady organizacji konsultacji dla uczniów. 

Zał. 5 – Zasady organizacji opieki w internacie. 

Zał. 6 – Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.  


