
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

obowiązujące od 1 września 2021 r. do odwołania. 

 na terenie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BRZEGU. 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Szkoła II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu wznawia funkcjonowanie                                      

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na 

podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest 

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest 

kontakt telefoniczny lub mailowy.  

3.  Do budynku szkolnego należy wejść w maseczce zakrywającej nos i usta, 

maseczka noszona jest obowiązkowo podczas przebywania na korytarzach 

szkolnych  w trakcie przerw.  

4. Noszenie maseczki obowiązuje również w sekretariacie szkolnym, bibliotece 

szkolnej i każdej innej przestrzeni wspólnej (z wyjątkiem gabinetów lekcyjnych). 

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją                

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły),                       

z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.  

6. Przy wejściu do szkoły może być wyrywkowo mierzona temperatura ciała za 

pomocą termometru bezdotykowego a w uzasadnionych przypadkach z uwagi na 

podejrzenie choroby pomiar temperatury dokonywany będzie przez wyznaczoną 

osobę np. pielęgniarkę w izolatorium w trakcie lekcji lub przerwy. Zgody rodziców 

na mierzenie temperatury dziecka zebrane zostaną na początku roku szkolnego.  

7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:  

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,  

• zakrycie nosa i ust, maseczki 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk,  



• ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.  

8. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 

środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, 

hulajnoga).  

9. W trakcie prowadzenia lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno 

przez uczniów, jak i nauczycieli.  

10. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody, ręce wycierają w ręcznik 

papierowy. Rekomenduje się mycie rąk mydłem po wejściu do szkoły                          

(z zachowaniem dystansu w łazienkach). 

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone, porządkowane i 

dezynfekowane.  

12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na 

materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się 

zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach.  

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu.  

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,                          

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

16. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących                  

w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 



zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu 

społecznego.  

 

17. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po ich zakończeniu lekcji  w małych grupach 

lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie                         

i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 

 

§ 2  

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych 

1. Uczniowie przebywają w szkole w wyznaczonych salach. Lekcje z podziałem na 

grupy (języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne).  

2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w dyżury międzylekcyjne nie będą w miarę 

możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku 

życia oraz chorobami przewlekłymi. 

3.  Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która w miarę możliwości 

utrudni kontakt ze sobą poszczególnych grup uczniów.  

4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

5. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz 

pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu dystansu. Jeżeli 

warunki atmosferyczne na to nie pozwalają uczniowie podczas przerwy są 

zobowiązani do przebywania w wyznaczonych gabinetach. Drzwi od gabinetów 

mają być otwarte w celu obserwacji uczniów przez nauczyciela dyżurującego na 

korytarzu.  

6. Obowiązki dyżurnych klasy zostaną przedstawione przez wychowawcę.  

 

§ 3 

Wybór formy kształcenia 

1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia 

zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Brzeskiego podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły 

przewidzianej w odrębnych przepisach.  

2. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.  



3. Przejście szkoły w tryb nauczania hybrydowego bądź zdalnego zależy od rozwoju 

sytuacji epidemicznej w szkole. Decyzję o zmianie trybu nauczania podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z sanepidem i organem prowadzącym.  

4. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w §15.  

 

§4 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.  

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, może 

zostać zmodyfikowana na wniosek nauczyciela w związku z przejściem na tryb 

hybrydowy bądź zdalny.  

3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia 

dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.  

4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym                           

w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.  

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.  

6. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 

się:  

•  zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów 

znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni 

stolika,  

•  pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

•  przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela.  

 

7. Sala, w której odbywają się zajęcia, korytarze i inne pomieszczenia wspólne 

powinny być wietrzone przed rozpoczęciem zajęć, co najmniej raz na godzinę                    

w czasie zajęć i podczas przerwy, w miarę możliwości w dni wolne od zajęć. 

Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie 

zajęć przy otwartych oknach.  



8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia 

rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu                     

z toalety.  

9. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu ma obowiązek obserwować uczniów                        

w otwartych gabinetach.  

 

§ 5 

Rodzice 

1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych.  

2. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji.  

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole                          

w czasie trwania epidemii COVID-19.                            

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery 

telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.  

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat 

stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej 

zmianie.  

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą                               

z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

§6 

Pracownicy szkoły 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną   

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem.  

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 

odległości w kontaktach z osobami z zewnątrz oraz podczas przebywania na 

korytarzu szkoły.  

3. Podczas wykonywania innych czynności służbowych np. podczas prowadzenia 

lekcji maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  



4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza 

wyposażonego w worek.  

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, 

należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

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. Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

• utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

• dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,  

• dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,  

• dezynfekcji toalet, • dezynfekcji innych przyrządów znajdujących się w klasie.  

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów  

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach 

umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach                                        

i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie,  

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie                     

i dezynfekcja.  

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                                     

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl  

 

§ 7 

Wchodzenie i opuszczanie budynku szkoły. 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie 

pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania 

pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, 



jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość 

nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).  

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel 

informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia 

ucznia na zajęcia w danym dniu.  

3. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.  

4. Po wejściu do placówki powinno się zachować wszelkie środki ostrożności, 

zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.  

5. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem                                  

z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku 

dezynfekuje ręce.  

6. Na przerwy uczniowie wychodzą korzystając ze wszystkich wyjść w celu 

zminimalizowania kontaktu społecznego.  

 

§ 8 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego 

1. Zaleca się prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu 

(boisku szkolnym, stadionie MOSIR) jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe.  

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą 

przebywać uczniowie w grupie przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans.  

3. Przerwy między lekcjami zblokowanymi wychowania fizycznego uczniowie 

spędzają pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez 

uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu.  

5. Zaleca się prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu 

(boisku szkolnym, stadionie MOSIR) jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe.  

6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

dezynfekować, umyć.  

7. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, 

obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.  

8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  



9. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.  

 

§ 9 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości 

szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.  

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać                          

z biblioteki. Po przejściu na nauczanie hybrydowe bądź zdalne uczniowie muszą 

zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając 

wiadomości   w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.  

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości 

między pracownikiem a użytkownikami.  

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca 

książki z nałożoną na twarz maseczką zakrywającą usta i nos.  

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, 

klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów 

wyposażenia często używanych.  

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce                        

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.  

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby 

lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych 

egzemplarzy.  

 

§10 

Zasady bezpiecznego korzystania ze świetlicy 

1. W pomieszczeniu na parterze, zwanym potocznie świetlicą, mogą przebywać 

tylko uczniowie, którzy ze względu na konieczność korzystania z komunikacji 

miejskiej, przybyli do szkoły wcześniej lub czekają po lekcjach na autobus czy 

pociąg oraz uczniowie z „okienkami” wynikającymi z planu lekcji (fakultety, 

zwolnienie z religii, wychowania fizycznego).  

2. W trakcie przerw pomieszczenie będzie zamknięte. W tym czasie powinny zostać 

otwarte okna celem wywietrzenia pomieszczenia. 

3. Zakazuje się korzystania z sof i foteli tapicerowanych.  



 

§ 11 

Kontakt z osobami trzecimi 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum.  

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np.                                

z pracownikiem poczty bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać                          

o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m,                  

a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu 

z uczniami.  

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie                            

w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne, sekretariat tylko 

pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki, osłona ust i nosa).  

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, 

jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania 

rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy               

i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.  

§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, 

nie mogą wysłać go do szkoły.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 

oddziałem zakaźnym.  

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną 

temperaturę ciała powyżej 38,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły                 

i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami 

prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców 

ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.  

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do 

odizolowania 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 z zapewnieniem minimum                            

2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą 

jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły ( rekomendowany transport własny).  

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                  

w Brzegu 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 przebywał i poruszał się 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.  

 

 

§ 13 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik 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.  

 

 

§ 14 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować 

najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej 

dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane 

dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie 

narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora 

sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę,             

a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, 

mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować,             

np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan 

swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.  

 

§15 

1. Zmiana nauki na tryb zdalny 

 

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor,                                            

w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-

epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb 



zdalny w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe 

warunki nie muszą wystąpić jednocześnie).  

 

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie 

pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję                 

o zmianie trybu nauczania na zdalny.  

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu 

trybu zdalnego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym             

i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub 

może zostać ona narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 

a) wzrost liczby zachorowań na COVID-19,  

b) sugestia lub decyzja ministra zdrowia,  

c) sugestia lub decyzja ministra oświaty.  

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie 

(gmina, powiat):  

a) wzrost liczby zachorowań,  

b) sugestia lub decyzja kuratora,  

c) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.  

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole:  

a) odkryto ognisko zakażenia w szkole,  

b) odkryto ognisko zakażenia w gminie,  

c) sugestia lub decyzja starosty  

d) sugestia rady pedagogicznej,  

e) sugestia lokalnych służb medycznych,  

f) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych.  

6. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:  

a) organ prowadzący,  

b) powiatowe służby sanitarne,  

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

d) radę pedagogiczną,  

e) rodziców,  

f) uczniów.  



7. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia.  

8. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i FB.  

9. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania 

się z w/w zarządzeniem.  

 

2. Zmiana nauki na tryb hybrydowy 

 

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor,                                          

w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-

epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb 

hybrydowy w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe 

warunki nie muszą wystąpić jednocześnie). Tryb hybrydowy polega na 

naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy 

uczniów wedle sporządzonego harmonogramu.  

 

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie 

pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję                    

o zmianie trybu nauczania na hybrydowy.  

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o wprowadzeniu 

trybu hybrydowego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-

epidemiologicznej lub może zostać ona narzucona przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju:  

a) wzrost liczby zachorowań na COVID-19,  

b) sugestia lub decyzja ministra zdrowia,  

c) sugestia lub decyzja ministra oświaty.  

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie 

(gmina, powiat):  

a) wzrost liczby zachorowań,  

b) sugestia lub decyzja kuratora,  

c) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.  

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole:  

a) odkryto ognisko zakażenia w szkole,  



b) odkryto ognisko zakażenia w gminie, 

c) sugestia lub decyzja starosty  

d) sugestia rady pedagogicznej,  

e) sugestia lokalnych służb medycznych,  

f) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych.  

6. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:  

a) organ prowadzący,  

b) powiatowe służby sanitarne,  

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

d) radę pedagogiczną,  

e) rodziców,  

f) uczniów.  

7. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia.  

8. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i na stronie 

FB  

9. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania 

się z w/w zarządzeniem.  

 

 

3. Warunki organizacji nauczania zdalnego 

 

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga nowej organizacji pracy szkoły                              

i zbudowania spójnego systemu komunikacji pomiędzy wszystkimi organami 

szkoły oraz pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami. Z tego powodu na czas 

bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się obowiązujące wszystkich 

pracowników pedagogicznych szczegółowe rozwiązania, które zapewnią 

sprawne funkcjonowanie placówki.  

 

1. Ustala się następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:  

a) kontakt za pomocą e-dziennik,  

b) kontakt e-mail na adres: lo2brzeg@wodip.opole.pl  

c) kontakt telefoniczny: tel. 77 4111408  

2. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi 
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informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora 

szkoły.  

3. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia 

online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie 

się z uczniami) z zastosowaniem następującej platformy MS Teams.  

4. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form 

pracy zobowiązuje się również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób 

asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania 

w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za 

pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu 

do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.  

5. Nakazuje się wszystkim nauczycielom do dnia poprzedzającego przejście w tryb 

zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – 

należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie 

komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, 

poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApp, 

Messenger).  

6. Zobowiązuje się nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, 

które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.  

7. Ustala się zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią 

załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do 

zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.  

8. Określone są zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym 

nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.  

9. Zakazuje się podczas lekcji na platformie nagrywania lekcji i powielania 

materiałów bez zgody nauczyciela. W lekcji nie mogą uczestniczyć osoby spoza 

klasy.  

10. Uczeń ma obowiązek logowania się na platformie wyznaczonej przez nauczyciela 

za pomocą swojego imienia i nazwiska w celu jednoznacznej identyfikacji osoby.  

 

4. Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu 

nauczania 



 

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji 

pomiędzy uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania 

określa się zadania wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla 

utrzymania prawidłowego funkcjonowania szkoły w sytuacji zagrożenia COVID-

19.  

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 

powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  

a) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie 

trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi                    

w załączniku nr 1,  

b) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu 

wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu 

rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form 

kształcenia,  

c) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia,              

o czym informuje dyrektora szkoły.  

d)  wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, 

telefon) ze swoimi wychowankami,  

e) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem 

zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, f) wskazania warunków, 

w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji                         

z wychowawcą klasy.  

 

5. Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

 

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony 

pedagoga/psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie 

niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego zadań i funkcji 

istnieje potrzeba precyzyjnego określenia zakresu jego obowiązków.  

 



1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem.  

2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie 

internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 

elektroniczną przez dyrektora szkoły.  

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły określa załącznik nr 3 niniejszego 

zarządzenia.  

 

6. Zasady współpracy szkoły z sanepidem 

 

Jednym z filarów bezpieczeństwa szkoły w dobie pandemii COVID-19 jest jej 

współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu 

stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji, 

pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, określa się 

szczegółowe zasady współpracy szkoły i sanepidu.  

 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane 

przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i stosuje się do jego zaleceń.  

2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą 

i sanepidem.  

3. Dyrektor szkoły/placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem 

sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się 

epidemii COVID-19.  

4. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może 

odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między 

szkołą a sanepidem zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej 

przez obie strony.  

5. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor 

szkoły/placówki natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację 

sanitarno- epidemiologiczną.  

6. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego                                

z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły/placówki natychmiast pisemnie 

informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.  



7. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje pracownikowi sanepidu dane 

z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji.  

 

7. Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym 

 

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania szkołą w dobie pandemii 

COVID-19 jest jej współpraca z organem prowadzącym. Chcąc podjąć decyzję                

o zmianie trybu nauki dyrektor szkoły musi pozostawać w stałym kontakcie                      

z przedstawicielem organu zarządzającego szkołą. W celu stworzenia sprawnie 

działającego systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę 

sytuacji epidemicznej i zachowania ciągłości funkcjonowania placówki określa 

się szczegółowe zasady współpracy szkoły z organem prowadzącym.  

 

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu 

prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem 

zdalnego nauczania.  

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych 

ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym.  

3. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może 

odbyć się drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między 

szkoły a organem prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, 

zatwierdzonej przez obie strony.  

4. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje dane z raportów 

bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji i wydania rekomendacji przez 

organ prowadzący.  

5. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o problemach oraz 

trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.  

6. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do 

wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, 

ustali alternatywne formy kształcenia.  

7. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania 

dyrektor szkoły/placówki zwraca się z prośbą o wsparcie do organu 

prowadzącego.  



 

8. Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego 

 

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności 

komunikacji pomiędzy szkołą a organem nadzoru pedagogicznego w sytuacji 

zagrożenia COVID-19, a szczególnie w zakresie szybkiego i sprawnego 

przepływu informacji i pozyskiwania fachowych opinii i rekomendacji na temat 

epidemii określa się zasady współpracy szkoły i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.  

 

1. Dyrektor szkoły/placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania 

przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów 

realizacją zleconych zadań.  

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych 

ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem nadzoru 

pedagogicznego.  

3. Dyrektor droga e-mailową przekazuje przedstawicielowi organu nadzoru 

pedagogicznego dane z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji               

w wydania rekomendacji.  

4. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny                         

o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.  

 

9. Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym 

 

W celu wdrożenia jednolitego systemu prowadzenia dokumentacji procesu 

edukacyjnego do odwołania określa się szczegółowe zasady jej wypełniania  

 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie                                                

z obowiązującymi przepisami.  

2.  Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane                     

w załączniku nr 2.  

 



10. Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób 

przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji 

 

Dla utrzymania wysokiego poziomu kształcenia w trybie zdalnym oraz w celu 

zapewnienia uczniom stałej pomocy merytorycznej opracowuje się strategię 

prowadzenia konsultacji online w szkole na czas bezpośredniego zagrożenia 

COVID-19  

 

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców 

konsultacje z nauczycielami, pedagogiem.  

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie 

odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory 

społecznościowe.  

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, informując 

wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.  

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 

mailową i/lub poprzez e-dziennik.  

 

11. Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania 

szkolnego zestawu programów nauczania 

 

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy                                   

i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach w zdalnym trybie nauki  

 

Zmiana trybu pracy nie oznacza przerwania ciągłości nauki, wręcz przeciwnie, 

wymaga zacieśnienia współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

Gwarancją sukcesu edukacyjnego  w trakcie nauki online są szczegółowe 

zasady monitorowania postępów w nauce.  

 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 



2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.  

3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 5.  

 

12. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania 

 

Zdalne nauczanie wymaga dostosowania sposobu oceniania do zaistniałych 

warunków, więc na czas zmiany trybu nauki wszystkich nauczycieli obowiązują 

nowe zasady.  

 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w Statucie Szkoły.  

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

zostały określone w załączniku nr 6.  

 

 

 

13. Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga otoczenia szczególną opieką uczniów 

potrzebujących dodatkowego wsparcia. Z tego powodu na czas 

bezpośredniego zagrożenia COVID-19 opracowuje się szczegółowe warunki 

pracy, które zagwarantują równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom                    

w szkole.  

 

1. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 7.  

 

14. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów                  

w Internecie 

 



Praca online wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań dotyczących 

bezpiecznego korzystania ze sprzętu IT i Internetu, także w kontekście ochrony 

danych osobowych. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zostać przeszkoleni             

w tym zakresie i restrykcyjnie przestrzegać  

 

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki 

korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.  

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.  

3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnej określono w załączniku nr 8.  

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

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

2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 31.08.2020r. Zarządzeniem                         

nr 34/2019/2020  

3. Procedura może być modyfikowana.  

4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej 

podpisaniu. 

5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.  

6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań 

zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – 

załącznik nr 9. W razie braku możliwości przeprowadzenia zebrania w szkole 

rodzice zostaną zapoznani z procedurą online (przez e- dziennik i tą samą drogą 

zostanie dostarczona deklaracja. Wypełnioną deklarację odeślą do wychowawcy 

klasy).  

7. W przypadku braku możliwości zorganizowania zebrania rodziców w szkole 

wychowawca klasy organizuje takie spotkanie na platformie a załączniki wysyła 

pocztą elektroniczną.  

8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane.  

9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, inspekcji sanitarnej +48 222500115 stacji 

sanitarno-epidemiologicznej , służb medycznych oraz numery alarmowe 999,112, 



z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów 

chorobowych.  

10. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

 

 

 

 

 

 


