
Procedura bezpiecznej organizacji zajęć  

lekcyjnych w ZSS nr 89 w Warszawie w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego  

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy 

obsługi, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, lub mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Przed wejściem na teren ZSS nr 89 każdą osobę obowiązuje dezynfekcja rąk, pomiar 

temperatury oraz wypełnienie lub aktualizacja ankiety zdrowotnej. 

3. Wykonane ankiety medyczne wszystkich osób przebywających na terenie ZSS89 

znajdują się przy wejściu do szkoły (portiernia).  

4. Uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły korzystają ze środków 

ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz 

instrukcji prawidłowego ich stosowania. Przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu 

zajęć, w trakcie przerw śródlekcyjnych wszystkie osoby przebywające na terenie 

szkoły zobowiązane są do założenia maseczki i/lub przyłbicy.  

5. Uczeń szkoły branżowej odmawiający stosowania środków ochrony osobistej nie 

może uczestniczyć w zajęciach. Zużyte jednorazowe, środki ochrony osobistej uczeń 

wyrzuca do specjalnie oznaczonych pojemników na odpady.  

6. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły stosują się do 

zasad higieny osobistej: 

• Higieny rąk (mycie, dezynfekcja), 

• Higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza, umyć oraz zdezynfekować ręce).  

7. Uczeń przychodząc do szkoły, po rozebraniu się w szatni lub innym miejscu do tego 

przeznaczonym udaje się bezpośrednio do sali lekcyjnej. 

8. Nauczyciel rozpoczynający lekcje oczekuje na uczniów w wyznaczonej sali 10 minut 

przed rozpoczęciem pierwszej godziny lekcyjnej.  

9. Przy poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych obowiązuje zasada poruszania się 

prawą stroną oraz zachowania 2 metrów odległości od innych osób.  

10. Z windy korzystają jedynie uczniowie oraz nauczyciele poruszający się na wózkach 

lub korzystający z urządzeń ortopedycznych takich jak kule, laski, ortezy i inne. 

Pozostałe osoby obowiązuje całkowity zakaz korzystania z windy.  

11. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie korzystają jedynie ze swoich przyborów 

szkolnych oraz podręczników. Nauczyciel korzysta jedynie ze swoich przyborów. W 

przypadku przekazania uczniowi przez nauczyciela materiałów edukacyjnych lub 

przyborów piśmienniczych uczeń zabiera je ze sobą lub należy je wyrzucić. Nie wolno 

udostępniać tych samych materiałów edukacyjnych oraz przyborów piśmienniczych 

kolejnym uczniom.  



12. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw 

śródlekcyjnych wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają 

obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice). 

13. Podczas pobytu na terenie ZSS89 należy przestrzegać 2 metrowego odstępu 

społecznego pomiędzy osobami oraz w miarę możliwości unikać dużych skupisk 

ludzi. 

14. Na terenie ZSS89 obowiązuje całkowity zakazać bezpośredniego kontaktu pomiędzy 

osobami oraz podejmowania zachowań takich jak: całowanie, przytulanie, siadanie na 

kolanach, trzymanie za rękę (poza koniecznymi kontaktami pomiędzy nauczycielem 

lub pracownikiem szkoły a uczniem mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa 

jak np. podtrzymanie ucznia).  

15. Na terenie ZSS89 obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, papierosów 

elektronicznych, używania wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych oraz picia 

napojów energetycznych. Do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia na boisko 

szkolne.  

16. Po każdej lekcji sala lekcyjna musi być wywietrzona (w trakcie przerwy) a wszystkie 

powierzchnie i przedmioty dotykane przez ucznia oraz nauczyciela powinny być 

dezynfekowane. Konieczne jest intensywne wietrzenie sali dydaktycznej, w miarę 

możliwości również podczas trwania zajęć edukacyjnych.  

17. Obowiązuje plan lekcji oraz zajęć dodatkowych. Uczeń nie uczęszczający na świetlicę 

nie może przebywać w szkole poza wyznaczonymi godzinami zajęć.  

18. W czasie przebywania na terenie ZSS89 obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych, tabletów, słuchawek oraz innych przedmiotów osobistych, 

których dezynfekcja nie jest możliwa.  

19. W czasie przebywania w szkole, poza posiłkami wydawanymi przez stołówkę 

szkolną, zezwala się na jedzenie i picie jedynie własnych produktów. Zabronione jest 

częstowanie się jedzeniem oraz picie z jednej butelki. 

20. Podczas korzystania z toalety należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Jednorazowo w toalecie może przebywać tylko jedna osoba. Jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, kiedy uczeń wymaga konieczności indywidualnego wsparcia podczas 

czynności higienicznych, może towarzyszyć mu pracownik szkoły.  


