
PROCEDURY  

bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Sióstr Zmartwychwstanek  
Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa 

 im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego  
w Poznaniu 

w czasie trwania COVID-19 od 1 czerwca 2020 roku 

Celem poniższych procedur jest określenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
na terenie Zespołu Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu. 

Procedury dotyczą Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego i określają szczegółowe 
obowiązki rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz osób 
trzecich na terenie szkoły, także podczas egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty 
w czasie trwania COVID-19.  

Procedury obowiązują od 1 czerwca 2020 roku.  
 

I. Postanowienia ogólne  

1. Uczniowie wchodząc do szkoły postępują zgodnie z poleceniami pracowników szkoły.  

2. Uczniowie i pracownicy przebywają tylko w wyznaczonych przez dyrektora 
pomieszczeniach.  

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.  

4. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów.  

5. Rodzice / prawni opiekunowie nie mogą wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

PRACOWNICY SZKOŁY 

II. Zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy przez pracowników  
szkoły oraz stosowania środków ochrony 

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

2. Pracownik bezpośrednio po wejściu do szkoły jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy 
użyciu środka dezynfekcyjnego umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych 
do szkoły.  

3. W trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy szkoły zobowiązani 
są  do częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz stosowania środków 
ochrony osobistej.  

4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
szkoły, wynoszący min.1,5 m.  

5. Pracownicy obsługi dodatkowo zobowiązani są do: 

a) systematycznego i skutecznego dezynfekowania pomieszczeń, pomocy, sprzętów itp.  
w szkole oraz odnotowywania tej czynności w zeszycie,  

b) ścisłej kontroli i nadzorowania dostępności mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników 
jednorazowych, papieru toaletowego w łazienkach,  

c) wykonywania prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich – 
blatów ławek, stanowisk w pracowniach, klawiatur, myszek komputerowych.  
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RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE 

III. Zasady bezpiecznego posyłania uczniów do szkoły  

1. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do:  

a) posyłania do szkoły dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych,  

b) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikania 
dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem, niepodawania ręki 
na powitanie, 

c) zwracania dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania, 

d) zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie szkoły, 

2. Rodzic / prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

3. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu telefonicznego rodzice/prawni opiekunowie 
są zobowiązani pozostawać w zasięgu telefonu w trakcie pobytu dziecka w szkole.  

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno posyłać dziecka do szkoły. Należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły. 

NAUCZYCIEL 

IV. Zasady bezpieczeństwa związane z pobytem uczniów w szkole:  

1. Nauczyciel zobowiązany jest do:  
a) prowadzenia listy obecności uczniów na konsultacjach,  
b) wyjaśnienia uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole 

i powodu ich wprowadzenia,  
c) dbania o systematyczne dezynfekowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych - zgłoszenie 

obsłudze szkoły konieczność dezynfekcji po przeprowadzonych zajęciach,  
d) usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  
e) wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę  
f) unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu – 

minimalnie 4 m2 na jednego ucznia 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW 

V. Procedura konsultacji dla uczniów 

1. Dyrektor szkoły wyznacza dla uczniów czas i miejsce konsultacji. 

2. W konsultacjach mogą brać udział uczniowie, którzy wcześniej zdeklarowali na nich 
swoją obecność. 

3. Na konsultacje może przyjść tylko uczeń zdrowy. Nie może uczestniczyć w konsultacji, 
jeżeli osoba, z którą mieszka, przebywa na kwarantannie.  

4. Każdy uczeń wchodząc do szkoły dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym, dostępnym 
w podajniku. Ręce dezynfekuje również przy wejściu na salę. Na terenie szkoły 
uczeń używa maseczkę zakrywającą usta i nos, maseczkę może zdjąć dopiero w klasie, 
po zajęciu miejsca w ławce. 

5. Uczniowie korzystają z przyborów własnych, przyniesionych z domu, np. z zeszytu, 
podręcznika, kalkulatora, długopisu itp. 

6. W czasie konsultacji uczniowie zachowują dystans od nauczyciela, nie przemieszczają się 
bez przyczyny. 

7. Każda grupa odbywa konsultacje w innej sali, przeznaczonej tylko dla danej grupy przez 
czas trwania spotkań. 

8. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać tylko do specjalnych pojemników. 
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9. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie gromadzą się na terenie szkoły, ani przed 
szkołą, lecz sprawnie opuszczają szkołę i wracają bezpośrednio do domu.  

10. Każdy uczeń oraz rodzic ma również możliwość konsultacji poprzez dziennik 
elektroniczny z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 

EGZAMINY 

VI. Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące organizowania 
i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Nie może przyjść zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca 
w przeprowadzaniu egzaminu, jeżeli przebywa w warunkach domowych albo sama 
jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a) zdający 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania 
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 
(np. komputery) 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy 
np. zachoruje), przedstawicieli mediów. 

4. W dniach, w których przeprowadzane są egzaminy, w szkole nie odbywają się konsultacje 
dla innych uczniów. 

5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, itp.  

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać 
przyborów od innych zdających. 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

8. Środki bezpieczeństwa osobistego: 

a) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

b) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 
po  zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali 
egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe 
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas 
zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

c) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
 wychodzi do toalety 
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

9. Członkowie zespołu nadzorującego, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 
powinni mieć zakryte usta i nos.  
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10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają to 
za słuszne, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

11. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni i pomieszczeń w szkole 

a) Przed wejściem do szkoły, na tablicy ogłoszeń w przedsionku, znajduje się informacja 
dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem zawierająca nazwę, adres oraz numer 
telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, numer infolinii NFZ 
w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

b) Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.  

c) Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się również w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu 
umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

d) Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

e) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również zostaną przygotowane 
z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 
członków zespołu nadzorującego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
właściwego nadzoru pracy zdających. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie 
zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone 
rękawiczki. 

f) Drzwi wejściowe do szkoły będą otwarte przed rozpoczęciem egzaminu, tak aby 
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały 
ich otwierać. 

g) Przed salą egzaminacyjną zostanie umieszczony wieszak na kurtki oraz zapewnione 
miejsce, w którym zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste; telefon, jeśli 
będzie  taka potrzeba, może pozostawić w foliowej „koszulce” do przechowania 
w sekretariacie. 

h) Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet oraz wietrzenie sal egzaminacyjnych 
oraz dezynfekcja ławek i krzeseł w salach egzaminacyjnych przed i po każdym 
egzaminie. 

i) Na terenie szkoły jest przygotowane pomieszczenie (pokój nr 33, II piętro), 
wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

j) Na terenie szkoły zostanie również wyznaczone i przygotowane miejsce, wyposażone 
w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego 
dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez 
siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia 
popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Z przygotowanego miejsca będą mogli skorzystać 
zdający, którzy wcześniej zdeklarowali swoją obecność. 

12. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

a) Członkowie zespołów nadzorujących przejdą szkolenie z zasad dotyczących 
bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego. 

b) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje członków zespołu 
nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali 
do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego 
muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku 
danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

c) Przed rozpoczęciem egzaminu, po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej,  należy po raz 
kolejny poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa 
przygotowanych odpowiednio według procedur dla zdających. 
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d) Zdający będą wpuszczani na teren szkoły pojedynczo głównym wejściem w godzinach 
8:30-8:40 i pokierowani do odpowiednich sal egzaminacyjnych. 

e) Każdy zdający potwierdzając swoją obecność na egzaminie, podpisuje się w wykazie, 
korzystając z własnego długopisu. 

13. Szczegółowe rozwiązania dotyczące egzaminu maturalnego 

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest 
zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym: 

a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego podczas każdego 
kontaktu ze zdającym,  

b) w sytuacjach wymagających kontaktu z członkami zespołu, zakrywanie nosa i ust 
obowiązuje również rodziców/prawnych opiekunów zdającego 

c) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym 
a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku gdy egzamin jest 
przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem 
rotacyjnej obecności tylko jednego z członków w tym samym pomieszczeniu ze 
zdającym; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych 
opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu 
niezbędnych czynności pielęgnacyjnych 

d) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia 
korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu 
nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach 

e) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego 

f) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, 
a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu. 

VII. Procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających egzamin 
maturalny 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie może uczestniczyć w sesji 
egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszka, przebywa na kwarantannie.  

2. Jeżeli uczeń jest chory lub zachoruje w trakcie sesji egzaminacyjnej, należy poinformować 
o tym szkołę (tel. 61 866 52 59 lub e-mail: sekretariat@gloszp.pl).  

Uczeń będzie miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.  

3. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami uczeń nie zdejmuje 
maseczki/przyłbicy. Będzie mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej. Należy również 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu.  

4. Uczeń ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przez wszystkich 
w sali egzaminacyjnej. 

5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  

 podchodzi do stolika ze słownikiem j. polskiego  

 wychodzi do toalety  

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

6. Jeśli uzna to za właściwe, możesz mieć zakryte usta i nos nawet po zajęciu miejsca 
przy stoliku. 

7. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do następujących instrukcji wejścia do szkoły 
i wyjścia ze szkoły w dniach 8-29.06.2020 (w zależności od tego, w której sali zdaje 
egzamin):  

mailto:sekretariat@gloszp.pl
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 wejście główne do szkoły - przejście do wyznaczonej sali: nr 13, 20, 22, 32 lub innej. 

 lista osób przydzielonych do sal będzie znajdowała się danego dnia przy wejściu 
do szkoły.  

8. Wchodząc do szkoły, obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym, dostępnym 
w podajnikach. Będzie musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę 
egzaminacyjną oraz w przypadku korzystania ze wspólnego słownika.  

Jeżeli z powodów zdrowotnych nie może zdezynfekować rąk, będzie musiał włożyć 
jednorazowe rękawiczki.  

9. Przychodzi do szkoły między godziną 8:30 – 8:40. Jeżeli przyjdzie wcześniej, czeka 
na egzamin przed budynkiem.  

10. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, sprawdza, w której sali ma zdawać egzamin i idzie 
bezpośrednio do sali egzaminacyjnej.  

Nie przechodzi do szatni.  

Nie spaceruje po szkole. 

Zachowa odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu. 

11. Nie przynosi na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, itp. Jeżeli to możliwe, 
zostawia telefon komórkowy w domu, jeżeli nie, to pozostawi go w foliowej „koszulce” 
do przechowania w sekretariacie. 

12. Rzeczy osobiste może zostawić w foliowej „koszulce”/przeźroczystej torebce przed salą 
egzaminacyjną. Obok sal egzaminacyjnych będą również wieszaki. 

13. Na salę egzaminacyjną może wnieść tylko przybory i materiały wymienione 
w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSI MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA! 
Nie może pożyczać przyborów od innych zdających. 

14. Dodatkowo może wnieść: 

 chusteczki higieniczne  
 pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk  
 butelkę niegazowanej wody mineralnej; szkoła nie zapewnia wody pitnej.  

15. W czasie egzaminu słucha UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej. 

16. Jeżeli ma jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończy egzamin - podnosi rękę. 

17. Jeżeli skończy pisać egzamin wcześniej, może wyjść z sali egzaminacyjnej.  

UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, musi poczekać i zostać do końca 
egzaminu. 

18. Jeżeli ma przerwę w zdawaniu egzaminów, może wyjść ze szkoły.  

19. Po egzaminie:  

 NIEZWŁOCZNIE opuszcza budynek szkoły  

 idzie bezpośrednio do domu  

 nie czeka na innych zdających 

 wrażeniami z egzaminu podzieli się w domu za pomocą mediów społecznościowych. 

20. Unika tworzenia grup przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 
egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

21. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów. 

VIII. Procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających egzamin 
ósmoklasisty 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie może uczestniczyć w sesji 
egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszka, przebywa na kwarantannie.  
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2. Jeżeli uczeń jest chory lub zachoruje w trakcie sesji egzaminacyjnej, należy poinformować 
o tym szkołę (tel. 61 866 52 59 lub e-mail: sekretariat@gloszp.pl).  

Uczeń będzie miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.  

3. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami uczeń nie zdejmuje 
maseczki/przyłbicy. Będzie mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej. Należy również 
pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu.  

4. Uczeń ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przez wszystkich 
w sali egzaminacyjnej. 

5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  
 podchodzi do stolika ze słownikiem j. polskiego  
 wychodzi do toalety  
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

6. Jeśli uzna to za właściwe, możesz mieć zakryte usta i nos nawet po zajęciu miejsca 
przy stoliku. 

7. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do następujących instrukcji wejścia do szkoły 
i wyjścia ze szkoły w dniach 16-18.06.2020 (w zależności od tego, w której sali zdaje 
egzamin):  

 wejście główne do szkoły - przejście do wyznaczonej sali: nr 20 lub innej. 

 lista osób przydzielonych do sali będzie znajdowała się danego dnia przy wejściu 
do szkoły.  

8. Wchodząc do szkoły, obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym, dostępnym 
w podajnikach. Będzie musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę 
egzaminacyjną oraz w przypadku korzystania ze wspólnego słownika.  

Jeżeli z powodów zdrowotnych nie może zdezynfekować rąk, będzie musiał włożyć 
jednorazowe rękawiczki.  

9. Przychodzi do szkoły między godziną 8:30 – 8:40. Jeżeli przyjdzie wcześniej, czeka 
na egzamin przed budynkiem.  

10. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, sprawdza, w której sali ma zdawać egzamin i idzie 
bezpośrednio do sali egzaminacyjnej.  

Nie przechodzi do szatni.  

Nie spaceruje po szkole. 

Zachowa odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu. 

11. Nie przynosi na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, itp. Jeżeli to możliwe, 
zostawia telefon komórkowy w domu, jeżeli nie, to pozostawi go w foliowej „koszulce” 
do przechowania w sekretariacie. 

12. Rzeczy osobiste może zostawić w foliowej „koszulce”/przeźroczystej torebce przed salą 
egzaminacyjną. Obok sal egzaminacyjnych będą również wieszaki. 

13. Na salę egzaminacyjną może wnieść tylko przybory i materiały wymienione 
w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSI MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA! 
Nie może pożyczać przyborów od innych zdających. 

14. Dodatkowo może wnieść: 

 chusteczki higieniczne  
 pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk  
 butelkę niegazowanej wody mineralnej; szkoła nie zapewnia wody pitnej.  

15. W czasie egzaminu słucha UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej. 

16. Jeżeli ma jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończy egzamin - podnosi rękę. 

mailto:sekretariat@gloszp.pl
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17. Jeżeli skończy pisać egzamin wcześniej, może wyjść z sali egzaminacyjnej.  

UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, musi poczekać i zostać do końca 
egzaminu. 

18. Po egzaminie:  

 NIEZWŁOCZNIE opuszcza budynek szkoły  
 idzie bezpośrednio do domu  
 nie czeka na innych zdających 
 wrażeniami z egzaminu podzieli się w domu za pomocą mediów społecznościowych. 

19. Unika tworzenia grup przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 
egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

20. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów. 

OSOBY TRZECIE 

IX. Zasady bezpiecznych kontaktów osób trzecich z pracownikami szkoły  

1. Preferowany jest kontakt osób trzecich ze szkołą drogą telefoniczną lub mailową.  

2. W sytuacji wymagającej bezpośredniego kontaktu (np. dostawcy towarów i usług) osoby 
trzecie zobowiązane są do stosowania wszelkich środków ostrożności - min. osłona ust 
i  nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przy użyciu środka dezynfekcyjnego 
umieszczonego w podajniku przy drzwiach wejściowych do szkoły.  

3. Do szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe.  

4. Osoby trzecie mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.  

5. Pobyt osób trzecich w szkole należy ograniczyć do minimum.  

OBJAWY ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

X. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem u uczniów: 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go 
w wyznaczonym pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki ( pokój nr 33, II piętro szkoły), 
zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Uczeń w tym czasie pozostaje 
pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.  

2. Jeżeli jest taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych, nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury dziecka za pomocą termometru 
bezdotykowego.  

3. Dyrektor lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekunów 
prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Obszar, w którym przebywało dziecko zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu 
z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie dotykowe – 
klamki, poręcze, uchwyty, krzesełko itp.  

XI. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem u pracownika szkoły 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów – pracownik nie 
powinien przychodzić do pracy. W tej sytuacji pozostaje w domu i kontaktuje się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być 
zakażony koronawirusem. O konieczności pozostania w domu pracownik informuje 
telefonicznie dyrektora szkoły.  
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2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zostanie niezwłocznie 
odsunięty od pracy. W tej sytuacji kolejne grupy dzieci nie będą przyjmowane do szkoły, 
a o zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadomi powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu 
sprzątaniu z użyciem środków dezynfekujących. Zdezynfekować należy powierzchnie 
dotykowe – klamki, poręcze, uchwyty, blaty robocze, włączniki światła itp.  

4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik sporządzi listę osób przebywających w tym samym 
czasie i w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

5. Pracownicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie 
zobowiązani są do przestrzegania poniższych zaleceń:  

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój 
stan zdrowia,  

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 
kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,  

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego.  

UWAGA! 

W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 
porady. 

 

 
DYREKTOR SZKOŁY 

   s. Ewa Knopik CR     

 

Poznań, dnia 29 maja 2020 roku  


