
 

Załącznik 2 

 

 

 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

 w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej  oraz szatni 

1. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie odbywają się konsultacje 

indywidualne i grupowe dla maturzystów od 25 maja 2020 do 29 maja 2020 oraz 

dla wszystkich uczniów od 1 czerwca 2020. 

2. Wszystkie konsultacje odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

3. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach do wychowawcy lub nauczyciela 

przedmiotu za pośrednictwem platform Librus lub Teams.  

4. Nauczyciele przedmiotów przypisują uczniów do danej grupy i przekazują 

informację zwrotną zawierającą termin i salę w której odbywają się konsultacje 

oraz informują sekretariat szkoły. 

5. W dniu zgłoszenia się na konsultacje uczeń dostarcza podpisaną zgodę na udział w 

konsultacjach (podpisaną przez pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia 

niepełnoletniego) 

6. W grupie może przebywać do 8 uczniów.  

7. W danym dniu do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali. 

9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali jest nie  mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą nie mniej niż 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub  w plecaku. 

12. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną  

14. Uczeń, nauczyciel oraz każda osoba przebywająca w szkole nie może przyjść, jeżeli 

przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

15. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk (środki 

znajdują się na stoliku przy wejściu). 

16. Na teren szkoły uczniowie mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  



w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal, w których odbywają się konsultacje.  

17. Po zakończonych zajęciach uczniowie zakładają maseczki i wychodzą 

indywidualnie  z sal w odstępie 2 minut i opuszczają teren szkoły. (kolejność wyjść 

ustala nauczyciel) 

18. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby to zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) i niezwłocznie 

zostają  powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

19. Szatnia w szkole nie jest czynna. Uczniowie wieszają odzież wierzchnią na 

wieszakach ustawionych w holu głównym szkoły. 

20. Uczniowie mogą skorzystać z zasobów biblioteki 2 razy w tygodniu w 

wyznaczonych godzinach opisanych w zasadach korzystania z biblioteki szkolnej. 

21. Zasady oddawania i wypożyczania książek są opisane w oddzielnym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 
 

 

Procedury utrzymania higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń                     

i powierzchni w okresie zaplanowanych konsultacji w ZSP w Gniewie 

 

1. Przy wejściu głównym oraz na tablicach informacyjnych na parterze i drugim piętrze  

umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Tczewie, 

2. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się  płyn dezynfekujący do rąk oraz 

zamieszczone są informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. W szkole wyznaczone są osoby, które monitorują wejścia uczniów i innych osób do szkoły 

pod kątem dezynfekowania dłoni i zakrywania ust i nosa (dyżur pełni pracownik obsługi 

zgodnie z oddzielnym harmonogramem). 

4. Po zakończonych konsultacjach każdorazowo odbywa się: 

- wietrzenie sal, 

- dezynfekcja powierzchni dotykowych, w tym poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach , klawiatur, włączników oraz ciągów komunikacyjnych. 

 5. Podczas przeprowadzania dezynfekcji,  przestrzegane są  ściśle zalecenia producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas 

niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły są  zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

8. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

9. Numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się przy wejściu głównym oraz na 

tablicach ogłoszeń na parterze i II piętrze przy sekretariacie. 

 
 

 



 

Załącznik 4 

 

 

 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w ZSP w Gniewie 

 

1. Pracownicy szkoły są  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. 

2. Pracownicy szkoły powinni śledzić informację Głównego Inspektora Sanitarnego i 

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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie 

odsuwa się go od pracy. Przyjmowanie kolejnych grup uczniów zostaje 

wstrzymane oraz  zostaje powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Tczewie. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z  

wydawanymi instrukcjami i poleceniami. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz wszystkie  

powierzchnie dotykowe dezynfekuje się(klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ponadto 

zostają zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez inspektora 

sanitarnego. 

5. Potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych znajdują się przy wejściu głównym do szkoły, na tablicach ogłoszeń 

na parterze i drugim piętrze przy sekretariacie. 
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