
Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 

od 1 września 2020r.  

 

I. Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez widocznych objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

widocznych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Wszyscy uczniowie wchodzący do szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk 

za pomocą udostępnionego płynu dezynfekującego zgodnie z instrukcją. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. 

5. Wchodzący na teren szkoły stosują się do zaleceń pracowników szkoły. 

6. W częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety, pokój nauczycielski) 

nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel informuje o tym fakcie dyrekcje 

szkoły (ustnie lub telefonicznie). Dyrektor lub Wicedyrektor podejmuje działania 

odizolowując ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły  zobowiązane są do zachowania dystansu 

między sobą, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenia gromadzenia się na 

terenie szkoły. 

9. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie siedzą pojedynczo w wyznaczonych 

salach. W sali informatycznej, w przypadku grup uczniowie zajmują co drugie 

stanowisko. 



10.  Z sal lekcyjnych usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować. Sprzęt sportowy  wykorzystywany podczas zajęć wychowania fizycznego 

i zajęć sportowych będzie na bieżąco dezynfekowany. 

11. Posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane z zachowaniem wytycznych GIS/MZ/MEN 

według ustalonego przez szkołę harmonogramu. 

12. W szkole 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. 

13. Uczeń przychodzący do szkoły powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. Sale oraz korytarze wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. Dodatkowo co godzinę dezynfekowane są klamki, uchwyty, 

poręcze oraz toalety za pomocą środka do dezynfekcji. 

15. Zajęcia lekcyjne dla każdej klasy odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych w 

jednej sali lekcyjnej. 

16. Po zakończonej lekcji nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować klawiaturę komputera na 

swoim stanowisku. W sali informatycznej, nauczyciel dezynfekuje wszystkie klawiatury 

uczniowskie za pomocą odpowiedniego środka dezynfekcyjnego po każdej lekcji. 

17. Uczniowie przed lekcją wychowania fizycznego, treningiem oczekują w bezpiecznych 

odstępach we wskazanym miejscu w maseczkach lub przyłbicach. 

18. Uczniowie korzystają z szatni w obiekcie sportowym w sposób rotacyjny. Połowa grupy 

przebiera się w szatni zachowując bezpieczny dystans (skraca się czas przebierania i 

przebywania w szatni do minimum), natomiast druga cześć grupy oczekuje w 

bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. 

19. Podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, Dyrektor szkoły wprowadza ograniczenia ćwiczeń i gier 

kontaktowych. Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych zajęcia sportowe należy 

przeprowadzać na zewnętrznych obiektach sportowych. 



20. W szatni (przy wejściu do szkoły) wprowadzono ruch okrężny, tak żeby drogi 

komunikacyjne uczniów wchodzących do szkoły i wychodzących z szatni nie krzyżowały 

się. 

21. Przemieszczanie się uczniów i pracowników między szkołą a obiektem sportowym 

odbywa się jednokierunkowo:  

- przejście ze szkoły do obiektu sportowego odbywa się górną przewiązką, 

- przejście z obiektu sportowego do szkoły odbywa się dolną przewiązką. 

22. Podczas przerw uczniowie mogą pozostawać w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli 

dyżurujących, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spędzać długie przerwy na 

świeżym powietrzu w wyznaczonych miejscach (wg wewnętrznego grafiku, komunikaty 

przez szkolny radiowęzeł). Uczeń opuszczający (wyjście na korytarz,  do WC, sklepiku, 

stołówki itp.) swoja klasę podczas przerwy nie może wejść do innej sali lekcyjnej. Zmiany 

sal lekcyjnych wynikają tylko i wyłącznie  z planu lekcji. 

23. Zawiesza się do odwołania organizowanie wyjść, wycieczek i zawodów sportowych. 

Udział w zawodach i obozach sportowych uzależniony jest od bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej. Decyzje podejmowane są na bieżąco w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

24. Dyrektor szkoły wprowadza ograniczenie kontaktu pracowników administracji oraz obsługi 

sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami. 

25. Dyrektor szkoły ustalił zasady funkcjonowania biblioteki, świetlicy, internatu, sekretariatu 

oraz gabinetu higienistki szkolnej. 

26. Dyrektor szkoły ustalił procedurę utrzymania czystości i dezynfekcji w szkole. 

 

 

II. Postępowanie z uczniem wykazującym objawy zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  



3. W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas przyjmowania do szkoły objawów typu 

kaszel, duszności, bóle mięśni lub inne objawy infekcji, pracownik może odmówić 

przyjęcia ucznia, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać go do domu.  

4. W przypadku, gdy uczeń przyjdzie do szkoły samodzielnie i przy wejściu zostaną 

stwierdzone objawy chorobowe (np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, 

duszności), uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach. O sytuacji zostaje 

powiadomiony rodzic/opiekun prawny, który zobowiązany jest do niezwłocznego 

odbioru dziecka ze szkoły i konsultacji z lekarzem. Do czasu odbioru przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczeń pozostaje w izolacji. 

5. Dyrektor szkoły wyznaczył pomieszczenie do izolacji uczniów znajdujące się obok 

siłowni w obiekcie sportowym. Pomieszczenie wyposażone jest w środki do 

dezynfekcji i środki ochrony osobistej, a także numery alarmowe.   

6. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych podczas pobytu w 

szkole Dyrektor szkoły oraz rodzice/opiekunowie ucznia zostają natychmiast 

powiadomieni o sytuacji, a uczeń zostaje odizolowany. Uczeń przebywa w izolacji 

w obecności pracownika szkoły, do czasu odbioru dziecka ze szkoły przez 

rodzica/opiekuna. 

7.  Rodzice/opiekunowie są zobligowani do pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Przed 

opuszczeniem szkoły zalecana jest rodzicom/opiekunom prawnym konsultacja telefoniczna 

z lekarzem. 

8. Po opuszczeniu szkoły przez wykazującego objawy chorobowe ucznia zostaną 

podjęte następujące działania: 

- ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał uczeń, 

- mycie, dezynfekcja i wietrzenie obszaru, w którym przebywał  i poruszał się uczeń, 

- sporządzenie zaszyfrowanej listy osób (Wychowawca klasy), które miały bliski 

kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i przekazanie 

jej niezwłocznie drogą elektroniczną do Powiatowej Stacji Sanitarno–

Epidemiologicznej (Dyrektor/Wicedyrektor).  

Definicja bliskiego kontaktu: przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) 

z osobą z podejrzeniem  zakażenia, w odległości mniejszej niż 2m. przez ponad 15 

min., bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z podejrzeniem zakażenia (np.; podanie 

ręki), przebywanie  w tym samym pomieszczeniu przez co najmniej 15 min. 



 

9. Rekomenduje się śledzenie komunikatów na stronach rządowych 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus) oraz na stronie Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego (https://gis.gov.pl/). 

 

III. Postępowanie z pracownikiem wykazującym objawy zakażenia wirusem           

SARS-CoV2 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy, a o zaistniałej sytuacji ma obowiązek poinformować dyrektora 

szkoły. Pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

lekarzem POZ lub lekarzem oddziału zakaźnego i postępować zgodnie z zaleceniami 

medycznymi. 

3. W momencie przyjścia do pracy, przed przybyciem na stanowisko pracy pracownik 

może dobrowolnie poddać się pomiarowi temperatury w gabinecie higienistki szkolnej. 

Pomiaru można dokonać samodzielnie, w obecności innego pracownika zaopatrzonego 

w środki ochrony indywidualnej. W przypadku braku podwyższonej temperatury (pow. 

38oC mierzonej termometrem bezdotykowym) i innych objawów chorobowych, 

pracownik może udać się na stanowisko pracy i przystąpić do wykonywania swoich 

czynności. 

4. Dyrektor szkoły wyznaczył pomieszczenie do izolacji pracownika ze stwierdzeniem 

objawów chorobowych znajdującym się obok siłowni w obiekcie sportowym. 

Pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, a 

także numery alarmowe.   

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem, pracownik niezwłocznie 

powiadamia telefonicznie o tym pracodawcę, a następnie kieruje się do miejsca izolacji.  

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/


6. W przypadku, gdy pracownik odmawia poddania się konsultacji lekarskiej, Dyrektor 

szkoły ma prawo nie dopuścić go do pracy lub nakazać mu przerwanie pracy 

i opuszczenie terenu szkoły powołując się na art. 207 Kodeksu pracy. 

7. Po opuszczeniu szkoły przez wykazującego objawy chorobowe pracownika zostaną 

podjęte następujące działania: 

- ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

- mycie, dezynfekcja i wietrzenie obszaru, w którym przebywał  i poruszał się uczeń, 

- sporządzenie zaszyfrowanej listy osób (Wicedyrektor, Kierownik Gospodarczy), 

które miały bliski kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2 i przekazanie jej niezwłocznie drogą elektroniczną do Powiatowej Stacji 

Sanitarno –Epidemiologicznej (Dyrektor/Wicedyrektor).  

Definicja bliskiego kontaktu: przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) 

z osobą z podejrzeniem  zakażenia, w odległości mniejszej niż 2m. przez  ponad 15 

min., bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z podejrzeniem zakażenia (np.; podanie 

ręki), przebywanie  w tym samym pomieszczeniu przez co najmniej 15 min. 

8. Rekomenduje się śledzenie komunikatów na stronach rządowych 

(https://www.gov.pl/web/koronawirus) oraz na stronie Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego (https://gis.gov.pl/). 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/

