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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2020 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 
Malczewskiej w Zawierciu z dnia 31.08.2020r.  

w sprawie:  wprowadzenia procedury bezpieczeństwa 
obowiązującej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 
Malczewskiej w Zawierciu 

zarządza, co następuje: 

niniejsza procedura powstała w oparciu o 

 art.10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 
14.12.2016r. – Prawo oświatowe( Dz.U. z 2020r. 
poz. 910) 

 wytyczne z dnia 05.08.2020r. Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla publicznych i 
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 
2020r. 

 

I.  Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły. 
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1. Ograniczone zostaje do niezbędnego minimum przebywanie w placówce 

osób z zewnątrz. W wypadku konieczności kontaktu z sekretariatem 

szkoły koniecznie jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub przez 

pocztę elektroniczną. 

2. W wyjątkowych sytuacjach związanych z koniecznością załatwienia 

nagłych spraw w sekretariacie szkoły petent po zadzwonieniu otrzyma 

informację, o której godzinie może przyjść do szkoły. 

3. Petent po wejściu do budynku szkoły zgłasza się do pracownika obsługi 

i oczekuje na zejście na dół pracownika sekretariatu. Musi mieć ubraną 

maseczkę ochronną oraz zdezynfekować ręce przygotowanym środkiem 

odkażającym. 

4. Pracownik obsługi prowadzi rejestr osób wchodzących do budynku 

szkoły. 

5. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest telefonicznie, poprzez pocztę 

elektroniczną i Dziennik elektroniczny. 

6. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły lub innymi 

pytaniami dotyczącymi pracy szkoły należy kierować na adres mailowy 

szkoły. 

7. Bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest tylko po 

wcześniejszym umówieniu się. 

8. Kontakt z osobami z zewnątrz odbywa się zgodnie z zachowaniem 

środków ostrożności i zaleceniami reżimu sanitarnego: 

- zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

- zakrycie nosa i ust, 

- ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

- ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

9. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania 

pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie 

z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych 

im sprzętów i narzędzi. 

10. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych 

i dezynfekcyjnych wg załącznika nr 1. Osobą odpowiedzialną za kontrolę 

monitoringu prac porządkowych jest Kierownik Administracji.  
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11.  Zaleca się aby pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na 

terenie szkoły we wszystkich miejscach wspólnych mieli zakryte usta 

i nos. 

12. W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium (sala nr 1b) jako 

pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły. Sala ta została 

wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.  

13. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans 

społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

15. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz 

instrukcje wskazujące sposoby postępowania: - mycie rąk, użycie płynu 

dezynfekcyjnego, nakładanie maseczek, nakładanie rękawic – załączniki 

nr 2, 3, 4, i 5. 

16. Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku 

umieszczono numery alarmowe, numery telefonów do właściwej stacji 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i organów, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku objawów chorobowych. 

17. Przy wejściu głównym zamontowana została stacja do dezynfekcji rąk, 

przy wejściach ewakuacyjnych od strony dziedzińca zostaje wystawiony 

płyn dezynfekujący oraz informacja o sposobie jego użycia. 

18. Uczniowie i pracownicy szkoły korzystają z wejścia głównego i wejść 

ewakuacyjnych od dziedzińca szkoły. 

19. Przy wejściu do szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów, wykonywane będą termometrem bezdotykowym obowiązkowe 

pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników szkoły przez 

pracowników obsługi. Przy wyniku 38°C pracowników nie dopuszcza się 

do pracy i zaleca się skorzystanie z teleporady medycznej a w 

przypadku ucznia należy powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych w 

celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z 

teleporady.  

20. Na dolnym korytarzu obok wejścia głównego oraz na górnym korytarzu 

obok sekretariatu wystawione zostają pojemniki do wrzucania zużytych 
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maseczek i rękawic jednorazowych. Zdejmować należy zużyty sprzęt 

ochrony osobistej z zachowaniem ostrożności. Jeśli w/w odpady 

pochodzą od osób z podejrzeniem korona wirusem, należy je spakować 

do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

21. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak przyłbice należy 

dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta. 

22. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora 

szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów 

oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID – 19.  

23. Każdy uczeń i pracownik korzysta z a gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

zgodnie z określonymi zasadami ustalonymi przez Krajowego 

Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego. 

24. Szkoła nie organizuje wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.  

II. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów 
chorobowych u ucznia. 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów 

chorobowych.  

2. Nie wolno przychodzić do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi 

wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka. 

4. W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania 

wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów 

chorobowych, nauczyciel lub inny pracownik mierzy dziecku 

temperaturę, powiadamia dyrektora, a następnie telefonicznie rodzica 

o stanie zdrowia dziecka i natychmiast odizolowuje go wraz 

z opiekunem do osobnego pomieszczenia - izolatorium, 

z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. 

5. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka 

rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka . 

6. Obszar , w którym przebywał i poruszał się uczeń , personel szkoły 

natychmiast poddaje gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 
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7. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie 

w częściach placówki w których przebywał uczeń podejrzany 

o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

III. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów 
chorobowych u personelu. 

1. Do pracy w szkole przychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Zaleca się aby pracownicy 

monitorowali swój stan zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 

temperatury ciała. 

2. Nie wolno przychodzić do pracy, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać 

w domu i telefonicznie powiadomić o tym Dyrekcję szkoły, a następnie 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia zadzwonić na numer 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

odsunąć go od pracy i odizolować do Izolatorium, a następnie 

powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Zawierciu- Załącznik nr 

6 i ściśle stosować się do jej zaleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą 

zakażoną i ściśle stosować się do zaleceń stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz 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. 

Telefony: 

Organ prowadzący – 0 32 45 07 100 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Z-ciu – 32 67 23 491 



                                                                                                                                       Zawiercie, 31.08.2020r. 

IV. Nauczyciele  

1. Opiekunowie sal lekcyjnych usuwają przedmioty i sprzęt , których nie 

można skutecznie umyć lub zdezynfekować.  

2. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali w której odbywają się 

zajęcia, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków 

zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do zwracania uczniom uwagi na unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust, oraz ochronę podczas kichania i kaszlu. 

4. Wychowawcy odpowiedzialni są w szkole za kontakt z rodzicami, 

ustalają szybką i skuteczną komunikację z opiekunami uczniów. 

Aktualizują na bieżąco dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Pilnują podczas dyżurów by uczniowie nie gromadzili się i we wszystkich 

miejscach wspólnie użytkowanych tj. korytarze, szatnie nosili maseczki 

ochronne lub przyłbice. 

6. Nauczyciele obniżonej odporności oraz powyżej 60 roku życia nie pełnią 

dyżurów na korytarzach szkolnych.  

7. Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zasadami 

z Procedurą organizacji zajęć pozalekcyjnych w II LO – załącznik nr 7. 

8. Nauczyciele bibliotekarze pracują zgodnie z zasadami zawartymi 

w Regulaminie Biblioteki Szkolnej II LO – załącznik nr 8. 

9. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują zajęcia lekcyjne zgodnie 

z procedurami zawartymi w załączniku nr 9. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

11. Pedagog zdiagnozuje poprzez przeprowadzenie ankiety zakres 

dostępu do Internetu oraz posiadanie do własnej dyspozycji  

umożliwiający naukę zdalną przez uczniów w razie wystąpienia takiej 

konieczności.  

12. Wychowawcy zobowiązani są do zebrania - oświadczeń o zapoznaniu 

się z procedurami bezpieczeństwa oraz wyrażenie zgody na pomiar 

temperatury ciała dziecka – od rodziców/ opiekunów prawnych – 

załącznik nr 10. 

V. Rodzice 
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1. Utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy. 

2. Są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia 

objawów chorobowych. 

3. Są zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID – 19 

w najbliższym otoczeniu. 

VI. Uczniowie 

1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

2. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi. 

3. Uczniowie przestrzegają bezpiecznych zasad korzystania z szatni przed 

i po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych. 

4. W miarę możliwości, biorąc pod uwagę względy komunikacyjne 

uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczona godzinę lekcyjną 

i opuszczają szkołę po zakończeniu zajęć, tak by ograniczyć spotykanie 

się ze sobą różnych grup. 

5. Uczniowie zakrywają usta i nos gdy niemożliwe jest zachowanie 

dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej. 

6. Uczniowie przebywający w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny. 

VII. Pracownicy szkoły. 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególna uwagę na profilaktykę 

zdrowotna i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych 

pracowników przed zakażeniem. 

2. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, 

rękawiczki, przyłbice, środki dezynfekujące) i są zobowiązani do 

korzystania z nich. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

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

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, 
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w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych 

pomieszczeń. 

5. Do obowiązków personelu obsługi należy: 

- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach 

umieszczonych przy wejściach do szkoły, stacji do dezynfekcji, 

w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie, 

- napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach 

VIII.  Postanowienia końcowe 

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

odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą 

podczas szkolenia. 

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane 

osoby zainteresowane.  

 
Załączniki: 
 

1. Monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych. 

2. Jak skutecznie myć ręce? 

3. Jak skutecznie dezynfekować ręce? 

4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę? 

5. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki? 

6. Powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej o wystąpieniu u 

pracownika objawów sugerujących zakażenie korona wirusem. 

7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

8. Wytyczne w sprawie działalności biblioteki szkolnej. 

9. Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego oraz regulamin Sali 

gimnastycznej i korzystania z szatni zgodnie z nowymi wytycznymi 

dotyczącymi bezpieczeństwa w związku z COVID – 19.  

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa 

oraz wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. 
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Załącznik nr 1 

MONITOROWANIE DEZYNFEKCJI OBIEKTÓW 
SZKOLNYCH i PRZYSZKOLNYCH 

Rejon: ……………………………………….. 

Data Godzina 
Podpis pracownika 

wykonującego 
dezynfekcję 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 1 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 

Pisma informujące stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

 
......................................................     ........................................... 
......................................................                          (miejscowość, data) 

...................................................... 
(nazwa i adres szkoły) 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w........................................................................ 
ul........................................................................ 
........................................................................... 

(kod, nazwa miasta) 
 

Informacja o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. 
 

Powołując się na zasady postępowania epidemiologicznego ustalone przez Główny 
Inspektorat Sanitarny, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), informuję, że: 
w dniu………………………… u pracownika …………………………….…………………………………………………….. 
(dokładna data wystąpienia objawów)    (imię i nazwisko pracownika)  

zatrudnionego na stanowisku…………………………………………………w ……………………………………………  
(nazwa szkoły)  

zam.............................................................................................................................................. 
(dokładny adres zamieszkania pracownika) 

wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, takie jak: 
……………………...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
W związku z zaistniałą sytuacją pracownik został natychmiast odsunięty od pracy a obszar, w 
którym się poruszał się i przebywał poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano 
powierzchnie dotykowe.   
Dalsze działania zostaną podjęte niezwłocznie po wydaniu stosownych instrukcji i poleceń. 

        ................................... 

(podpis dyrektora szkoły) 

 
 
Załącznik nr 7 
 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych  w szkole  
 

1. Na zajęcia pozalekcyjne   może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 
izolacji w warunkach domowych. 
2 . Do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów 
ucznia. 
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się 
wyłącznie w wyznaczonych  stałych salach. 
4. Zajęcia powinny być tak organizowane i koordynowane, by zmniejszyć do minimum ryzyko 
stykania się ze sobą poszczególnych uczniów a zwłaszcza z  różnych klas . 
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5. Zajęcia należy prowadzić w takich grupach liczebnych aby był zachowany właściwy dystans 
społeczny. Wskazany jest podział na grupy klasowe. 
6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

7. Jeżeli zajęcia odbywają się w sali to zaleca się aby jedna osoba siedziała przy jednej ławce .  

8.Na zajęciach  uczeń korzysta  własnych przyborów,  podręczników i materiałów , które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

9.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń  
wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
10. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez 
nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
11. Nauczyciel prowadzący powinien organizować przerwę w zajęciach, nie rzadziej niż co 
45 min. 
12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
13. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy stosować procedury 

postępowania w takiej sytuacji jak podczas zajęć lekcyjnych.  

 

 
 
Załącznik nr 8 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 

od dnia 01.09.2020 roku Biblioteka szkolna 

przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, 

będzie funkcjonowała według poniższych zasad: 

 

 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIALALNOŚCI BIBLIOTEKI 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy 

szkoły. 

2. W bibliotece szkolnej (wypożyczalnia i czytelnia) należy przestrzegać przyjętych 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn 

dezynfekujący. 

3. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

4. Bibliotekarz może przebywać w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. 

Może nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania 

obowiązków.  

5. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy  (rekomendowane są 2 

metry, minimum 1,5 m).  



                                                                                                                                       Zawiercie, 31.08.2020r. 

6. Umieszczona jest w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacja o 

maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece 

(jedna osoba).  

7. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem może przebywać jeden czytelnik. 

Pozostali stoją na zewnątrz, w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie. 

8. Zapewnienia się, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń. 

9. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,  

np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty. 

10. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. 

11. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

12. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną na adres: 

biblioteka@malczewska.com do godziny 14.00 danego dnia. Odbiór zamówień 

odbywa się w dniu następnym w bibliotece, z zachowaniem przyjętych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego.  

13. Czytelnicy dokonują zwrotów wypożyczonych materiałów poprzez spakowanie ich 

do reklamówki/woreczka foliowego, do którego należy dołączyć kartkę z imieniem  

i nazwiskiem oraz klasą. Tak spakowany pakiet należy włożyć do pudła oznaczonego 

napisem ZWROTY, znajdującego się przy wejściu do biblioteki. 

14. Czytelnicy nie mają wolnego do księgozbioru podręcznego oraz czasopism w 

czytelni. 

15. Na tablicy w czytelni wywieszona zostanie lista prenumerowanych czasopism, które 

można wypożyczać w ten sam sposób co księgozbiór. 

16. Godziny otwarcia biblioteki (wypożyczalni i czytelni): 7.30-15.00 od poniedziałku 

do piątku. 

17. W czytelni może jednorazowo przebywać taka ilość uczniów, jaka jest w 

najliczniejszej klasie. 

18. Każdy użytkownik sprzętu komputerowego w czytelni jest zobowiązany do 

zdezynfekowania go przed i po użyciu. 

19. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z 

którymi pracownik miał kontakt.  

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 

25. Okres kwarantanny przyniesionych książek i czasopism wynosi 2 dni (zgodnie  

z wytycznymi MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

mailto:biblioteka@malczewska.com
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1 września 2020r.).  

26. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.   

27. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i innych materiałów zdezynfekowany 

jest blat  

i rękawice bibliotekarza. 

28. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne są złożone w wyznaczonym w 

szkole miejscu (Biblioteka). Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i 

wyłącza się  

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do 

użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosuje się 

rękawiczki.  

29. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje się ozonu do 

dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 

właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.  

30. Obsługa czytelnika jest  ograniczona do minimum, tj. do odbioru zwrotów 

wypożyczeń oraz do wydania wcześniej zamówionych przez dostępne kanały 

komunikacji elektronicznej książek i innych materiałów. 

31. Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia uczniów o terminach zwrotów książek 

oraz możliwościach ich odkupienia, jeśli zostały zagubione, poprzez dostępne kanały 

komunikacji elektronicznej (np. e-mail, classroom, Fb szkoły). Uczniowie zostaną 

poinformowani, że tą drogą mogą również kierować zapytania o książki lub 

wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.  

32. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki 

pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów 

komunikacyjnych: wietrzą pomieszczenie biblioteki i czytelni, przecierają 

powierzchnie płaskie. 

33. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy 

dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w 

pomieszczeniu biblioteki  

i czytelni. 

 

 

 
Załącznik nr 9 
 

ZASADY ORGANIZACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ 
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ I KORZYSTANIA Z SZATNI ZGODNIE          



                                                                                                                                       Zawiercie, 31.08.2020r. 

Z NOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU           
Z WIRUSEM COVID 19, rok szk. 2020/2021 

 
 

1. Przy wejściu na salę gimnastyczną oraz przy jej opuszczaniu po zakończeniu 

zajęć obowiązują zasady dystansu społecznego oraz obowiązkowe 

przemywanie rąk płynem dezynfekującym.  

2. Należy uczulić  ćwiczących  o nie dotykanie dłońmi okolic ust, oczu i nosa. 

3. Uczniowie nie mogą zabierać zbędnych przedmiotów na salę gimnastyczną - 

telefony komórkowe, biżuteria, książki. Wartościowe przedmioty należy 

zabezpieczyć. Za pozostawione w szatni przedmioty szkoła oraz prowadzący 

zajęcia nie odpowiada. 

4. W dniu, w którym panują obiektywnie sprzyjające warunki atmosferyczne 

lekcje wychowania fizycznego powinny sie odbywać na świeżym powietrzu.  

5. Korzystanie z szatni przed i po lekcji wychowania fizycznego odbywa się                   

w grupach maksymalnie 10 osobowych jeżeli to możliwe przy zachowaniu 

zasad dystansu społecznego i z użyciem maseczek zasłaniających usta i nos. 

Czas przebierania i przebywania w szatni należy skrócić do minimum. 

6. Salę gimnastyczną i szatnię należy wietrzyć w każdej możliwej sytuacji. 

7. W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostaną 

ćwiczenia i gry sportowe, kontaktowe np: piłka ręczna, koszykówka, ćw.         

w parach. 

8. Należy unikać wymiany przyborów i przyrządów między wieloma ćwiczącymi 

na lekcji. Użyte do ćwiczeń przybory i przyrządy będą dezynfekowane po 

każdej lekcji. 

9. Po zakończeniu lekcji w danym dniu podłoga oraz stały sprzęt na 

gimnastycznej będą myte lub dezynfekowane. 

10. Każdorazowe złe samopoczucie lub nie przestrzeganie ww zasad uczeń 

natychmiast zgłasza prowadzącemu zajęcia. 

Nad przestrzeganiem ww zasad czuwają prowadzący lekcje nauczyciele wychowania 
fizycznego. 
 

 
Załącznik nr 11 
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Załącznik nr 10 - do Procedur bezpieczeństwa na terenie II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu w okresie pandemii 

COVID-19 

 

 

……………………………………………..                          Zawiercie, dn. ……………… 

Nazwisko i imię 

 

DEKLARACJA RODZICA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

- Zapoznałem/am się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”. 

 

- Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA 

NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 związanych  

z reżimem sanitarnym; natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

- Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przy wejściu dziecka do szkoły 

termometrem bezdotykowym. 

 

- Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

…………………………………………… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 
 


