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Procedury funkcjonowania Szkoły HO-GA w związku z pandemią COVID-

19 

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

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Osoby  wchodzące  do  szkoły każdorazowo dezynfekują dłonie  przy  

wejściu oraz zakrywają usta i nos. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej 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: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). 

5. W czasie przerw uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do 

korzystania z osłony ust i nosa.  

6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów na korytarzu szkoły. 

Zaleca się zachowanie dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły. 

7. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na 

terenie szkoły.  

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu 

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
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9. Ze względu na organicznie liczy uczniów w budynku szkoły, zajęcia będą 

odbywać się w dwóch zmianach. 

10.  Poszczególne klasy będą mieć przydzielone swoje sale, w których będą 

odbywać większość zajęć.  

11.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie 

nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12.  Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości, będą 

organizowane na świeżym powietrzu. W przypadku organizacji zajęć w 

sali gimnastycznej, pomieszczenie będzie umyta detergentem lub 

zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

13.  Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) po zakończeniu zajęć z daną grupą nauczyciel wychowania 

fizycznego dokładnie je czyści/dezynfekuje. 

14.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

15.  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu 

uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów 

zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 

ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 

dotyczących poszczególnych branż.  

16.  Zamawianie książek ze szkolnej biblioteki odbywa się za pośrednictwem 

adresu e-mail biblioteka.hoga@op.pl. Wszystkie książki i inne materiały 

przechowywane w bibliotece przechodzą dwudniową kwarantannę.  

17.  Zaleca się częste mycie rąk mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety. 

18.  Sale, w których organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na 

godzinę przez nauczycieli mających zajęcia z daną klasą, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

19.  W przypadku pracy/odpowiedzi ucznia przy tablicy uczniowie powinni 

zakryć usta i nos. 

20.   Zaleca się spożywanie posiłku w obrębie klasy. 
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21.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole prosi się rodzica/ucznia o 

pilny kontakt z wychowawcą w celu weryfikacji nieobecności.  

22.  W przypadku stwierdzenia u ucznia/rodzica/pracownika szkoły COVID-

19, natychmiast informuje się o tym dyrektora szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


