
Zarządzenie dyrektora ZSA nr 1/2020/21 

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Akademickich im. 
Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku 

 

▪ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych. 

▪ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i 
ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

▪ Przy wejściach do budynków szkoły zamieszczone są informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 
wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  

▪ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Do szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia należy wykorzystać telefon 
lub środki komunikacji zdalnej (dziennik elektroniczny, platforma MS Teams, e-mail). 

▪ Uczniom i osobom wchodzącym do szkoły wykonuje się pomiar temperatury ciała za 
pomocą termometru bezdotykowego. Pomiar wykonuje pracownik szkoły. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 
ucznia w pokoju pielęgniarki szkolnej (nr 200 Collegium Maius, bud. B) zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

▪ Każdy oddział szkolny przebywa podczas zajęć lekcyjnych w jednej przydzielonej sali 
lekcyjnej, zapewniającej zachowanie odpowiednich odległości. 



▪ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

▪ Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 
posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. 

▪ 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.  

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

▪ Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

▪ W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i 
słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych 
zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy 
oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 
dotyczących poszczególnych branż.  

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 
dezynfekować.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

▪ Uczniowie (oprócz uczniów klas 0, I -III szkoły podstawowej) nie korzystają z szatni 
szkolnej. Po wejściu do budynku szkoły udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali 
lekcyjnej, gdzie mogą zmienić obuwie i zdjąć okrycie wierzchnie. 

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. W świetlicy obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w 
czasie epidemii. Dostępne są środki do dezynfekcji rąk umożliwiające łatwy dostęp 
dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, 
niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 
przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  



▪ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

▪ Pracowników i nauczycieli ZSA nie dotyczy obowiązek noszenia maseczek na terenie 
szkoły. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 
i powierzchni 

▪ Przy wejściach do poszczególnych budynków umieszczone są numery telefonów do 
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala, służb medycznych i kuratorium oświaty.  

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy przestrzegać ściśle 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, 
tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji. 

▪ W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

▪ Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  
u pracowników szkoły. 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

▪ W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, nie należy przydzielać dyżurów na korytarzach szkolnych.  

▪ Pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący przeznaczone do 
odizolowania osoby przejawiającej objawy choroby wyznacza się w budynku B 
(Collegium Maius) sala nr 200).  

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 
szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 



2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy poinformować dyrektora szkoły i zwrócić się 
do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację 
lub uzyskać poradę. 

 


