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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
( obowiązuje od 1 września 2021 r.)

opracowane na podstawie:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), art. 68
ust. 1 pkt 6,
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.) z art. 8a ust. 5 pkt 2.,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 sierpnia
2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, 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, oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567)

WYTYCZNE MEN, MZ I GIS DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R

WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W
OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA
ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie.
Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku
wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i
placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub
placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na
odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w
danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu
zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na
odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu
prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w
szkołach na terenie kraju.

Organizacja zajęć w Szkole
Szkoła aktywnie włącza się w ogólnopolskie działania profilaktyczne i prozdrowotne - w tym
w akcję szczepień nauczycieli oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
1. Grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej
sali .
2. Do grupy dzieci 1-3 przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
3. Wprowadza się do organizacji pracy, różne godziny rozpoczynania lekcji i przerw dla klas
1-3 oraz 4-8 w celu ograniczenia możliwości spotykania się.
4. Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 korzystają z szatni w różnych godzinach wynikających z planu
lekcji.
5. Przedszkolaki wchodzą i wychodzą ze szkoły oddzielnym wejściem
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane
są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub
dezynfekować.
7. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekunowie
zapewniają w miarę możliwości, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast
rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję
zabawki.
8. Należy wietrzyć sale, pomieszczenia szkolne oraz korytarze co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Wizyty rodziców/ opiekunów uczniów w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum.
Powinni oni wtedy zachowywać bezpieczny dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni placówki oraz środki ochrony osobistej.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 1,5 m.
11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, z zachowaniem zasady
- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5
m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. W przypadku odbywania przez dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych okresu
adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na
terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć

dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej
1,5 m.
13. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
14. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
15. Jeśli dziecko manifestuje,przejawia niepokojące objawy choroby, ma gorączkę (w
szczególności temperaturę powyżej 38°C, kaszel, duszności)
należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – gabinet pomocy przedmedycznej z
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
16. Nauczyciele starają się umożliwić korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym
powietrzu (niektóre lekcje, przerwy etc.), przy zachowaniu wymaganej odległości od osób
trzecich - optymalnie na terenie szkoły.
17. Jeśli grupa korzysta z placu zabaw poza terenem szkoły zaleca się korzystanie z niego
przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub
dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
18. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do szkoły, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
19. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi
należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. W wejściu do budynku szkoły jest umieszczony płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja
o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby
wchodzące do szkoły.
3. Rodzice/opiekunowie przy wejściu do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki
ochronne oraz zakrywają usta i nos.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
5. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności mogą
skorzystać z indywidualnych środków ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki
na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji), które są na
wyposażeniu szkoły.
8. W szkole wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, dozowniki z płynem
do dezynfekcji rąk a także instrukcje użycia.

Gastronomia
1. Przy

organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszący mi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość
stanowisk pracy
wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy
gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne)

2.Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z
mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z
zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m,
chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od
powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie
blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i
higienicznego spożycia posiłku.
5.Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min.60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe
naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli
żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej
wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia I sztućce.
8.Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków
mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o
odpowiednie segregowanie zużytych pojemników I sztućców.
9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali
jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy
zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i
produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
10.Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w
pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i
sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być
kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w
danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
11.Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły
1.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.

W miarę możliwości należy dodatkowo chronić pracowników powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka.

2.

Wyznacza się gabinet pomocy przedmedycznej jako miejsce, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3.

Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.

4.

Na bieżąco śledzimy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

5.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwamy go od
pracy. Należy wtedy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

7.

Przygotowuje się i umieszcza na drzwiach szkoły i tablicach ogłoszeń niezbędne
numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

8.

Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

9.

Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się 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.

10.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Organ prowadzący szkołę
1. Wspiera dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
2. Obliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie
szkoły.
3. Zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły.
4. W razie potrzeby zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej:
jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.
5. Ustala szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia.
6. Zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku
nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektor
1. Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie
uczniów.
2. Przygotowuje procedury przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece
szkolnej.
3. Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie
instruuje pracowników, jak należy je stosować.
4. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na zajęcia dla tej samej grupy.
5. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).
6. Ustala z bibliotekarzem miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której
zostały przyjęte.
7. W miarę możliwości ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadba o
zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi
osobami.
8. Przy wejściu do szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk i zobowiązuje wszystkie
osoby wchodzące do korzystania z niego.
9. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przyłbice i korzystają z nich w miarę potrzeby.
10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszony jest plakat z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

11. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
12. Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na
profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić
pracownicy, którzy są chorzy.
13. Wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.

Nauczyciel
1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego
zostały wprowadzone.
2. W miarę możliwości dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.
3. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
4. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce oraz dezynfekowali je przy
wejściu do sali.
5. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal
bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Uczeń
1. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.
2. Jeżeli jest chory, ma kaszel, katar lub /i gorączkę lub w jego domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji nie przychodzi na zajęcia do szkoły. Wówczas wszyscy
pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników, materiałów do pracy i przyborów
szkolnych. W szkole nie może ich pożyczać od innych uczniów ani udostępniać ich
innym.
4. W drodze do i ze szkoły zachowuje bezpieczny dystans społeczny.
5. Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
6. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na
powitanie, nie obejmuje się z innymi uczniami, zachowuje bezpieczny dystans, a także
unika dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
8. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
9. Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami
wypożyczania książek.

10. Jeśli uczęszcza na świetlicę zapoznaje się z procedurami obwiązującymi na świetlicy.
11. Uważnie słucha poleceń nauczycieli i stosuje się do nich.
12. Obowiązkowo jest zaopatrzony przez rodziców w maseczkę ochronną.

Przebywanie w pokoju nauczycielskim
1.

Osoby przebywające w pokoju nauczycielskim powinny umyć lub zdezynfekować
ręce przed korzystaniem ze sprzętów i przedmiotów w pokoju nauczycielskim i
zachować bezpieczny dystans min.1,5 m.

2.

Osoba przebywająca w pokoju powinna zdezynfekować użyte przez siebie urządzenia
komputerowe (klawiatury, ekrany dotykowe) oraz blaty stołów.

3.

Należy umyć wykorzystane przez siebie naczynia oraz sztućce; pozostawione jedzenie
musi być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.

Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W JASKROWIE
Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii
SARSCoV-19. Wchodzi w życie 1.09.2020
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach
dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach
świetlicowych.
3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym
powietrzu.
4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co
najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed
posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory
szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo
zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów,
krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.
8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do
domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans
minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun
prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się na
numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

Przygotowano na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1 września 2021r.

Procedura funkcjonowania
Przedszkola im. Jana Pawła II w Jaskrowie
w czasie epidemii COVID - 19 opracowana na podstawie wytycznych
GIS z sierpnia 2021, aktualnych przepisów prawa,
uwzględniająca specyfikę placówki
Podstawy prawne
•
•

Wytyczne przeciwepidemiczne Wytyczne GIS, MZ i MEiN z sierpnia 2021r. dla przedszkoli,
szkół podstawowycj i ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
§1
Organizacja pracy przedszkola
1. Jedna grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać
w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci
sami opiekunowie.
3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5
dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, o co najmniej
2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5
m2 .
*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy
sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza
się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

§2
Organizacja opieki
1. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są
przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub
dezynfekować.
2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów
lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
4. Do sali nie mogą wchodzić rodzice oraz osoby trzecie.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem
zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi
2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za
zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba
zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres
adaptacyjny
w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu
społecznego co najmniej 2 m.
8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
10 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówkach do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
12 Wychowawca grupy poprzez połączenie telefoniczne zapewnia sposób szybkiej komunikacji z
rodzicami / opiekunami dziecka.
13.Szkoła/przedszkole posiada termometr bezdotykowy, który mogą użyć pracownicy szkoły
jeśli pojawią się przesłanki, że dziecko jest chore.
14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich.
17. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
§3
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do
przedszkola.
2. Należy dopilnować, aby rodzice / opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali
rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie
po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu
z toalety.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i
nos, a także fartuch z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych
u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
6.
W
pomieszczeniach
szkoły
wywieszone
są
plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Pracownicy placówki prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet.
§4
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowiska pracy, a jeśli to
niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i
sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
uwzględniając
zmianowe
wydawanie
posiłków,
czyszczenie
blatów
stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać.
3. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową, przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane
są w szkole na talerze i tu zapewnione są sztućce i naczynia, które są myte zgodnie z zaleceniem
wskazanym powyżej. W innym przypadku używa się sztućców i naczyń jednorazowych.
§5
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakikolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Wyznacza się gabinet pomocy przedmedycznej jako pomieszczenie, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Pracownicy/obsługa przedszkola, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem.
4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i
Ministra
Zdrowia,
dostępnego
na
stronach
gis.gov.pl
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Dyrektor placówki ustala listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
9. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

REGULAMIN
przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu im. Jana Pawła II
w Jaskrowie

1. Przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym.
2. Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez żadnych objawów
chorobowych (katar, kaszel, gorączka).
3. Rodzice wchodząc na teren przedszkola powinni bezwzględnie założyć
maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki/zdezynfekować ręce, zachowywać
dystans społeczny.
4. W szatni jednocześni może przebywać 2 rodziców z dziećmi.
4. Rodzice odprowadzają dziecko do drzwi poprzedzających bezpośrednie
wejście do sal przedszkolnych, gdzie odbierane jest przez nauczyciela lub
opiekuna.
5. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić domofonem. Rodzic/opiekun
czeka na dziecko przed drzwiami
6. Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurami
funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID- 19”
zamieszczonymi na stronie internetowej.

Biblioteka
1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić
osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas
wykonywania obowiązków.
2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników ( 2m
dystansu społecznego między osobami).
3. Wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń, co najmniej raz na godzinę.
4. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy,
np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

5. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o
maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w
bibliotece szkolnej.
6. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu
dotyczącego dystansu przestrzennego.
7. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii
(oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
8. Dostosowanie godzin otwarcia biblioteki.
9. Ograniczenie użytkowania księgozbioru o wolnym dostępie.
10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest
zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie jej z użytkowania.
REALIZACJA PRZYJMOWANIA ZWROTÓW MATERIAŁÓW
BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W
BIBLIOTECE SZKOLNEJ
1. Biblioteka Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np.
okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i
papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.
2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
3. Czytelnia, jest wyłączona z pracy dla czytelników, nie ma wolnego dostępu do
księgozbioru i czasopism.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na
którym leżały książki.
5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane
egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu
zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu
przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do
dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych
właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania
wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy

zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w
pomieszczeniach zamkniętych.
8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym
znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.
Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla
uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to
miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i
torbach – można je ustawiać na podłodze.
10. Nie wymaga się osobnych pomierzeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie
przenosi się samodzielnie.
11. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu,
mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze
usunięcie takiej okładki.

ORGANIZACYJNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZWROTU KSIĄŻEK
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.Do stanowiska zwrotu/wypożyczeń książek uczniowie przychodzą
pojedynczo, tak, aby nie stykali się ze sobą.
2.Uczeń dokonujący zwrotu książek przed wejściem do biblioteki musi
zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, który znajduje się przy drzwiach.
3.Uczeń pokazuje bibliotekarzowi książkę, którą oddaje, czyta tytuł, otwiera ją na
początku na pieczątce z numerem inwentarzowym. Po zidentyfikowaniu książki
przez bibliotekarza uczeń otrzyma kartę książki, następnie książkę wraz z kartą
odkłada starannie na specjalnie miejsce. Chwilę po nim przychodzi następny
uczeń.
4.Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,
na którym leżały książki.
5. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek
(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Należy pamiętać również,
aby składowane książki były oznaczone datą, w której zostały przyjęte. Ułatwi to
prace związane z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a
następnie ich udostępniania.

6. Jeśli biblioteka szkolna posiada niewielką przestrzeń warto wyznaczyć w
porozumieniu z dyrektorem szkoły miejsce do przechowywania książek w czasie
kwarantanny.
7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz włącza książki do dalszych
wypożyczeń.

DLA UCZNIA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Nie przychodź do biblioteki, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast umyj ręce
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie
podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu,
nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Zastosuj się do informacji umieszczonej przed wejściem do biblioteki, o
maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w
bibliotece szkolnej.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie
szkoły.

