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Wytyczne obowiązujące podczas                                 
trybu nauczania hybrydowego                                              

w ZSiPO w Nowym Sączu 
na podstawie 

Wytycznych MEiN, MZ i GIS 
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

(aktualizacja 17.05.2021 r.) 

Organizacja zajęć w szkole  
Ogólne zasady:  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu pomiędzy grupami. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 
gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie/plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą.  

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy stosują maseczki przebywając w przestrzeni 
wspólnej, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5m. 
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6. Bezwzględnie 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. 

7. Klasy mają wyznaczone stałe wejścia na teren szkoły. 

8. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali ( wg 
harmonogramu).   

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 
izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych 
szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły 
(rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 
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: 
maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

11. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane 
maseczki chirurgiczne). 

12. Osoby z zewnątrz przychodzące do sekretariatu zobowiązane są do stosowania środków 
ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania 
dystansu od innych osób min. 1,5 m. 

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium sala 106), 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną powiadomieni 
rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

14. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania      
w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi 
klasami.  

15. Sale i korytarze  są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas 
przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 
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16. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele:  
 Zachowuje się  odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, 
 pozostawia wolne ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
 przed rozpoczęciem zajęć dezynfekuje powierzchnię dotykową biurka nauczyciela, 
 w miarę możliwość, ogranicza przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

17. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.  

18. Uczniowie mają możliwość korzystania  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, jeśli sprzyja temu pogoda. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

20. Źródełko wody pitnej przy Sali gimnastycznej pozostaje nadal wyłączone. 

21. Uczniowie korzystają z szatni wg ustalonego regulaminu. 

22. Biblioteka szkolna działa wg ustalonego regulaminu, który uwzględnia konieczny okres 
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

23. Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa wg ustalonego regulaminu. 

24.  Sklepik szkolny działa wg ustalonego regulaminu. 

25. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem 
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

26. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

27. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

28. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty             
z uczniami oraz nauczycielami. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 
1. Przy wejściu głównym są  umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są 
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos 
maseczką oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.  

3. Uczniowie regularnie dezynfekują lub myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety.  



4 
 

 

Gastronomia 
1. Spożywanie posiłku zakupionego w sklepiku szkolnym może odbywać się w miejscu do 

tego przeznaczonym (wyznaczone stoliki). Właściciel sklepiku zapewnia prawidłowe 
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie 
posiłków musi odbywać się w małych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość 
między stolikami wynosi 1,5 m. Blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie są 
czyszczone. 

2. Właściciel sklepiku zapewnia pojemniki i sztućce jednorazowe. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły 
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych. 

2. W szkole jest wyznaczone i odpowiednio wyposażone izolatorium ( sala 106).  

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze 
czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 
odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 
pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności 
dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 
nr 999 lub 112. 

5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 
dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

6. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

7. Miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 
zakażenie koronawirusem podlegają sprzątaniu, a  powierzchnie  dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) dodatkowej dezynfekcji. 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wprowadzone 
zostaną zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

9. Osoba upoważniona przez dyrektora przygotowuje  listy osób przebywających w tym 
samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o 



5 
 

zakażenie. Należy  stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się 
do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

 


