
 
Chojnice 22.05.2020 

 

 
Zarządzenie nr 7/2020 

 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach 
 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

w sprawie organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 495, 642, 742, 780 i 871) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) zarządzam,  

co następuje:  

§ 1 

 

Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:  

1) Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.  

2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.  

3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia 

przed możliwym zakażeniem.  

4) Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii. 

 

§ 2 

Konsultacje dla uczniów 

 

1. Od 25.05.2020 szkoła umożliwia konsultacje dla maturzystów 

2. Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów.  

3. Konsultacje, o których mowa w pkt 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji 

podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne.  

4. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania 

materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje, o których mowa w pkt 2 mają przede wszystkim 

umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.  

5. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wicedyrektora, z którym zostają 

zapoznani uczniowie i rodzice. O terminie konsultacji informuje ucznia i rodzica wychowawca klasy za 

pośrednictwem e-dziennika. 

6. Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.  

7. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje 

prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia w poszczególnych klasach 

przed dniem 12 marca 2020 r.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w ust. 7, 

nauczyciela do prowadzenia konsultacji.  

9. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują pełnoletni uczniowie oraz  

w przypadku uczniów niepełnoletnich również ich rodzice.  

10. Uczeń przychodzi na konsultacje za zgodą rodzica. Udział ucznia w konsultacjach wymaga wypełnienia przez 

rodzica załącznika nr 2 i 3 lub w przypadku ucznia pełnoletniego załącznika 4 i 5. 

11. Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas 

organizacji zajęć stanowi załącznik nr 1. 



 

 

§ 3 

Zasady korzystania z biblioteki 

 

Ustala się procedurę funkcjonowania biblioteki szkolnej określonej w załączniku nr 1. 

 

§ 4 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

Ustala się procedurę higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Dokument stanowi załącznik nr 6. 

 

§ 5 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia. 

 

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 8. 

 

 

§ 6 

Instrukcje higieniczno-sanitarne 

 

1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:  

1) mycia rąk,  

2) dezynfekcji rąk,  

3) nakładania i zdejmowania maseczki,  

4) nakładania i zdejmowania rękawic.  

2. Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności w toaletach, przy wejściu  

do wyznaczonych pomieszczeń.  

3. Instrukcje (plansze) stanowią załącznik nr 9.  

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r. 

 
 
 

Podpis dyrektora 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19  

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie konsultacji prowadzonych w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej  

COVID-19. 

2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego 

(Aby dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w 

przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia. Pisemną 

zgodę, podpisaną przez rodziców, niepełnoletni uczeń przynosi, przychodząc na konsultacje). 

3. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na konsultacje w danym dniu. 

4. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o możliwości przychodzenia do szkoły na konsultacje 

wyłącznie przez uczniów zdrowych, a także o nieprzychodzeniu do szkoły przez uczniów, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje. 

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. 

Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go 

w razie potrzeby. 

6. Wyznacza się pracowników obsługi do nadzoru nad wchodzącymi i wychodzącymi z budynku szkoły uczniów. 

Należy upewnić się, że uczniowie mają na twarzy maseczkę i dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem. 

7. Konsultacje odbywają się według harmonogramu opracowanego przez wicedyrektora i przekazywanego uczniom i 

rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

§ 2 

Sposób organizowania konsultacji 

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało jednocześnie więcej niż 

12 uczniów. 

2. Minimalna przestrzeń przeznaczona do organizacji zajęć to 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas 

konsultacji (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń). 

3. Nauczyciel prowadzący konsultacje zostaje przypisany do jednej, stałej sali, w której odbywają się zajęcia z tą 

samą grupą. 

4. W każdej sali, przy wejściu, znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji dłoni. 

5. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub  w tornistrze. Należy poprosić uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

6. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie służących prowadzonym 

konsultacjom). 

7. Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi. 

8. Sale, w których organizowane są konsultacje z uczniami, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego 

opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na 45 minut, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

konsultacji. 

9. Podczas przerw uczniowie nie grupują się na korytarzach. Po zakończonych konsultacjach z przedmiotu/ów 

wychodzą ze szkoły lub przemieszczają się do innej sali, w której odbywają się konsultacje z innego przedmiotu. 

 

§ 3 

Korzystanie z biblioteki 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia 

do niej przez uczniów są nauczycielki bibliotekarki. 

2. W okresie konsultacji, uczniowie nie maja możliwości wypożyczenia książek, zobligowani są jednak do zwrotu 

wcześniej wypożyczonych pozycji.  

3. W bibliotece może jednocześnie przebywać 1 uczeń (pozostali uczniowie, którzy mają zamiar skorzystać 

z biblioteki szkolnej oczekują na korytarzu przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 

2 m) – informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki. 

4. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach 800 do 1600 od poniedziałku do piątku. 



5. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do 

dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby. 

6. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą 

zwrotu. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę. 

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy 

stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości 

utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV. 

8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

 

§ 4 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie 

czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje, biblioteki szkolnej, 

a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, a także klawiatur komputerowych. 

Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, 

zawieszonym na tablicy ogłoszeń. 

2. 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 i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

3. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to 

uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły oraz po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.  

5. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

6. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do 

pracy. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, osłonę na usta i nos. Dyrektor wyznacza woźną – jako osobę odpowiedzialną  

za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach. 

 

§ 5 

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 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: 

sekretariat szkoły, wyłącznie 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. W przypadku stosowania rękawiczek 

powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 6 

Pozostałe regulacje 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku 

stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców uczniów, a także, w niezbędnym 

zakresie, samych uczniów. 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

 

Chojnice, dnia ………………. 2020 r. 
 

 

DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na 

terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, w zakresie: 

1) procedur oraz organizacji pracy Szkoły w okresie konsultacji nauczycielskich prowadzonych od 

1 czerwca 2020 r. na terenie placówki oraz w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, 

2) procedurami oraz organizacją pracy biblioteki od 1czerwca 2020 r. 

Dokumenty zostały przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na szkolnej 

stronie www. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania w/w Procedur Bezpieczeństwa na terenie II Liceum Ogólnokształcącego 

im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, przede wszystkim w zakresie:  

1) posyłania do Szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała,  

2) natychmiastowego odebrania syna / córki ze Szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych, które wystąpiły, w czasie pobytu w placówce.  

3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała z użyciem bezdotykowego termometru, przez 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora Szkoły.  

4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, 

a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze 

jednostronnej decyzji, dziecko nie zostanie w danym dniu wpuszczone do Szkoły i będzie mogło do niej 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego jego stan zdrowia. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 
 

 

 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

 

Chojnice, dnia ……………. 2020 r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Ja niżej podpisany/a: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

 

1. Mój syn / moja córka: 

 

………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka) 

 

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa obecnie na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan 

zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 
 

2. Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, 

w dniu ……………………… w godzinach: od ……………. do …………….celem odbycia 

konsultacji z nauczycielem, z przedmiotu: ……………………………………………… 
 

3. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 

rodzin tj.: 

a. Mimo wprowadzonych w Szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

b. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców  

lub personelu, Szkoła zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający 

w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostaną skierowani na 

14-dniową kwarantannę. 

 

4. Dziecko nie jest/jest(niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
 

 

 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

 

Chojnice, dnia ………………. 2020 r. 
 

 

DEKLARACJA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
( nazwisko i imię ucznia) 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa  

obowiązującymi na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, 

w zakresie: 

1) procedur oraz organizacji pracy Szkoły w okresie konsultacji nauczycielskich prowadzonych od 

26.05.2020 r. na terenie placówki oraz w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, 

2) procedurami oraz organizacją pracy biblioteki od 1czerwca 2020 r. 

Dokumenty zostały przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na szkolnej 

stronie www. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania w/w Procedur Bezpieczeństwa na terenie II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, przede wszystkim w zakresie:  

1) przychodzenia do Szkoły tylko i wyłącznie zdrowa/y, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury 

ciała,  

2) natychmiastowego opuszczenia Szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które 

wystąpiły, w czasie pobytu w placówce.  

3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała z użyciem bezdotykowego termometru, przez 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora Szkoły.  

4. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby, a także jeżeli 

kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej 

decyzji, nie zostanę w danym dniu wpuszczona/y do Szkoły i będę mógł/mogła do niej wrócić po ustaniu 

wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego mój stan 

zdrowia. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 
 

 

 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………………………… 
podpis ucznia 

 

 



 

Załącznik nr 5 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

 

Chojnice, dnia ……………. 2020 r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 

 
Ja niżej podpisany/a: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

 
 

nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa obecnie na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak 

choroby. Stan mojego zdrowia dziecka jest dobry, ka nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, 

np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból 

gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 
 

5. Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne przyjście do II Liceum 

Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, 

w dniu ……………………… w godzinach: od ……………. do …………….celem odbycia 

konsultacji z nauczycielem, z przedmiotu: ……………………………………………… 
 

6. Zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie i naszych rodzin tj.: 

c. Mimo wprowadzonych w Szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

d. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, 

Szkoła zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. 

 

7. nie jestem / jestem(niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące. 
 

 

 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………………………… 
podpis ucznia 

 

 



 

Załącznik nr 6 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do:  

a) właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej:   

52 391 63 95 lub 608 521 874 

b) oddziału zakaźnego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.:  

58 686 01 00 

c) zakład opieki zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

52 395 65 00 

d) organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:   

- organ prowadzący:  

52 39 66 552 

- kurator oświaty (Delegatura w Kościerzynie):  

58 686 20 14 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza 

informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do 

szkoły.  

KOMUNIKAT  

„W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA 

ZDROWIA  

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM OSOBOM WCHODZĄCYM DO SZKOŁY O OBOWIĄZKU 

DEZYNFEKOWANIA RĄK” 

 

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 

ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Monitorowanie wejść 

prowadzą pracownicy obsługi. W budynku szkoły wszystkie strefy, które nie są dostępne dla osób z zewnątrz, 

mogą być opatrzone komunikatem:  

 

KOMUNIKAT  

 

„W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA 

ZDROWIA  

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA W TEJ STREFIE OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH!” 

 

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności 

te wykonywali uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły oraz po skorzystaniu z toalety.  

5. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników 

obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. W tym celu można wprowadzić: „Kartę monitorowania 

codziennych prac porządkowych” (załącznik nr 7) 

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

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

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

dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy 

korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych 

środków ostrożności.  

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (plakaty).  

9. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety. 



Załącznik nr 7 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 



 

Załącznik nr8 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

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

zakaźną.  

2. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem.  

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych  

na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.  

4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.  

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą 

procedurę:  

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności  

w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o jak 

najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 

poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.  

2) Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym 

poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu 

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

3) Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych.  

4) Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  

5) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, 

a w przypadku nauczyciela, także uczniów.  

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.  

7) Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

9) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie  

w budynku szkoły, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie. 

 

 
 



10) Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych 

dalszych działań.  

11) W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się 

do niej.  

 

6. W sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się numerów 

telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych:  

a) właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej:   

52 391 63 95 lub 608 521 874 

b) oddziału zakaźnego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.:  

58 686 01 00 

c) zakład opieki zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

52 395 65 00 

d) organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:   

- organ prowadzący:  

52 39 66 552 

- kurator oświaty (Delegatura w Kościerzynie):  

58 686 20 14 

7. Wszystkim pracownikom zaleca się stosować do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

do Zarządzenia nr 7 / 2020 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


