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§1  

Wytyczne dla osób wchodzących na teren szkoły (niebędących pracownikami) 

1. Przy wejściu do budynku szkoły, osoby wchodzące (rodzice, opiekunowie prawni 

uczniów, kurierzy, listonosz oraz inne osoby) zobowiązane są do zapoznania się 

z instrukcją użycia środka dezynfekującego oraz skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

2. Dodatkowo osoby wchodzące na teren szkoły powinny przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, tj. stosować 

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub wyżej wspomniana 

dezynfekcja rąk. 

3. W przestrzeni wspólnej szkoły należy zachować dystans min. 1,5 m oraz stosować 

maseczki ochronne. 

4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. 

 

§2 

Zalecenia dla uczniów 

1. Do szkoły uczęszczać może uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. 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. 

3. Przybory i podręczniki ucznia, w czasie zajęć mogą znajdować się na stole szkolnym 

ucznia lub w jego plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

4. Uczniowie powinni jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 

w tym w trakcie zajęć wychowania fizycznego. 

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

6. W trakcie korzystania z szatni, uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed 

wejściem i zachowywania odstępu min. 1,5 m od innych osób przebywających w szatni. 

7. Uczniowie korzystając z usług sklepiku szkolnego powinni unikać gromadzenia się przed 

wejściem, zachowania min. 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście oraz założenie 

maseczki i dezynfekcję rąk przed wejściem. 

8. W trakcie przerw, uczniowie spożywający posiłek/przekąski powinni dbać o zachowanie 

min. 2 m odległości od pozostałych osób przebywających w pobliżu. 

9. W częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, sklepik, biblioteka szkolna, sanitariaty) 

obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. 

 

  



§3 

Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej 

1. Godziny pracy gabinetu: zgodnie z informacją na drzwiach gabinetu. 

2. Wstęp do gabinetu mają uczniowie bez widocznych objawów chorobowych sugerujących 

infekcję COVID-19, tj. kaszel, gorączkę, duszności. 

3. Termometr bezdotykowy należy dezynfekować po każdym użyciu w danej grupie. 

 

§4 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej: zgodnie z informacją na drzwiach biblioteki. 

2. W procesie wypożyczania książek należy uwzględnić fakt iż konieczny okres kwarantanny 

dla książek i wszystkich innych materiałów bibliotecznych wynosi 2 dni.  

3. Przed wejściem do biblioteki szkolnej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz 

użycia środków ochronnych w postaci maseczki lub przyłbicy oraz zachowania odległości 

min. 1,5 m. 

4. Korzystanie z komputerów znajdujących się na terenie biblioteki:  co drugie stanowisko, 

dezynfekcja po każdorazowym użyciu. 

 

§5 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Dyrektor szkoły koordynując pracę nauczycieli, uwzględni konieczność zachowania 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, oraz ograniczy gromadzenie 

się uczniów na terenie szkoły uwzględniając faktyczne godziny dojazdu młodzieży do 

szkoły. 

2. Plan zajęć obowiązujący od września 2020 r., będzie uwzględniał konieczność unikania 

częstej zmiany pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia z przedmiotów 

ogólnokształcących. 

3. W przypadku zajęć praktycznych (w pracowniach i warsztatach szkolnych) uczniowie 

będą dzieleni na grupy, przed każdym wejściem do sali będą poddawani obowiązkowej 

dezynfekcji rąk, a w przestrzeniach wspólnych będą zobowiązani do zakładania 

masek/przyłbic ochronnych. 

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, podczas których nie można 

zachować dystansu, Dyrektor zaleca ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych. 

5. W salach przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie będą zajmować miejsca 

z zachowaniem możliwie największej odległości (zostanie w tym celu zmieniony układ 

ławek szkolnych). 

  



§6 

Organizacja transportu uczniów na trasie Chełm-Okszów 

1. Podczas transportu uczniów kierowca (pracownik szkoły),  ma obowiązek udostępnić 

wszystkim wchodzącym uczniom płyn do dezynfekcji rąk i monitorować obowiązek 

dezynfekcji. 

2. Kierowca i uczniowie mają obowiązek nosić maseczkę lub przyłbicę ochronną 

zasłaniającą nos i usta. 

3. W busie szkolnym należy zajmować co drugie miejsce siedzące. 

4. Po zakończeniu kursu, busa należy wietrzyć przez co najmniej 15/30 minut oraz poddać 

dezynfekcji . 

§7 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole  

1. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Należy pilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 

szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

3. 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.  

4. Dyrektor wprowadza monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

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

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Przy wejściu głównym Dyrektor zapewnił pojemnik do wyrzucania maseczek i rękawiczek 

jednorazowych. 

9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości również dezynfekowane po każdych zajęciach. 

10. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarz szkolny) będą wietrzone co najmniej raz na 

godzinę, lub częściej w razie potrzeby. 



§8 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia szkoły 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, należy odizolować 

w pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę osób z podejrzeniem COVID-19, 

tj. salę/gabinet nr 38, zapewnić min. 2 m odległość od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcja 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. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rekomenduje się 

ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

§9 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. 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 lub w izolacji. 

2. Dyrektor szkoły wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażył w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 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. Rekomenduje się 

ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

5. W przypadku wątpliwości Dyrektor lub osoba przez niego wskazana zwróci się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub 

uzyskać poradę. 

 

  



§10 

Nauka zdalna 

1. Z dniem 1 września 2020 r., zajęcia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Okszowie rozpoczną się w trybie stacjonarnym. W przypadku stwierdzenia podejrzenia 

zakażenia koronawirusem COVID-19, u ucznia/uczniów bądź pracownika/pracowników 

szkoły, Dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić prowadzenie zajęć 

w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane – wariant B, lub zdalne – 

wariant C. 

2. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu chełmskiego nie oznacza 

automatycznego przejścia pracy szkoły w tryb mieszany lub zdalny. W takich wypadkach 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, 

jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły lub placówki. 

W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie 

powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, 

a Dyrektor może w tym czasie ograniczyć realizację materiału szkolnego. 

 

§11 

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C 

1. Wariant B 
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli 
kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, 
na poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką 
organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub 
niewielkich grup uczniów, zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. część klas 
zajęcia stacjonarne, a część klas zajęcia zdalne). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany 
zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla 
uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę 
zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym 
nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

a. Wariant C 
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli 
zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla 
wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu 
prowadzącego i pozytywna opinia państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-
Epidemiologicznego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne 
w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej 
placówce. 

 

W przypadkach nieregulowanych niniejszym spisem procedur, zastosowanie mają 

przepisy i zalecenia wskazane przez GIS, MEN oraz Ministerstwo Zdrowia. 


