
Informacja dla rodziców, uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich dot. rewalidacji 

Szanowni Rodzice i Uczniowie 

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z organem prowadzącym, 

w szkole od dnia 25 maja 2020r. rozpoczną się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów                                         

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Zajęcia będą odbywać się w szkole w godzinach 9.00 – 14.00. 

W tych godzinach będą prowadzone rewalidacje jednak do 7.06.2020 r. nadal obowiązuje 

proces dydaktyczny w formule zdalnego nauczania. 

W związku z powyższym należy do dnia 22.05.2020r – do godz. 15.00 – złożyć deklarację 

potrzeby przyjęcia korzystania z rewalidacji.  Druk deklaracji zostanie przesłany do rodzica lub 

pełnoletniego ucznia drogą e-mail oraz deklaracje będą znajdowały się w pudełku opisanym 

DEKLARACJE w przedsionku szkoły na ławce. 

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać 

na adres mailowy szkoły: info@zsgh.edu.pl 

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, 

zostawiając w zamkniętej podpisanej kopercie z napisem – Deklaracja - podpisaną deklarację 

zostawić na portierni szkoły.  

Zajęcie rewalidacyjne będą prowadzone w porozumieniu z Organem prowadzącym i zgodnie  

z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Edukacji 

Narodowej.  

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury 

bezpieczeństwa.  

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie są 

zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.  

Szanowni Rodzice i uczniowie podejmując decyzję o korzystaniu przez ucznia z zajęć 

rewalidacyjnych i konsultacji w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas 

przebywania ucznia na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur 

bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

ucznia koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym 

członków najbliższej rodziny. 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca. 

Dyrektor szkoły: Anna Chylińska 

 

 



Informacja dla rodziców, uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich dot. konsultacji 

Szanowni Rodzice i Uczniowie 

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z Organem 

prowadzącym, w szkole od 25 maja 2020 r. rozpoczną się konsultacje dla maturzystów oraz od 

1 czerwca 2020r konsultacje dla uczniów. 

Zajęcia będą odbywać się w szkole  w godzinach  8.00 – 15.00 

W tych godzinach będą prowadzone konsultacje jednak do 7.06.2020 r. nadal obowiązuje 

proces dydaktyczny w formule zdalnego nauczania. 

W związku z powyższym należy do dnia 22.05.2020r.– do godz. 15.00 – złożyć deklarację 

potrzeby przyjęcia korzystania z konsultacji dla maturzystów, a do 26.05.2020r. – do godz. 

15.00 – złożyć deklarację potrzeby przyjęcia korzystania z konsultacji dla uczniów szkoły. 

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły (www.zsgh.edu.pl) i też 

zostanie wysłany rodzicom w Librusie przez wychowawców oraz deklaracje będą znajdowały 

się w pudełku opisanym DEKLARACJE w przedsionku szkoły na ławce. 

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać 

na adres mailowy szkoły: info@zsgh.edu.pl 

Jeżeli jest to możliwe to również istnieje możliwość podpisania deklaracji podpisem zaufanym 

i przesłania na wskazany wyżej adres e-mailowy lub za pomocą dziennika elektronicznego. 

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole zostawiając 

w zamkniętej podpisanej kopercie z napisem – Deklaracja - podpisaną deklarację na portierni 

szkoły. 

Uczeń, który nie złożył deklaracji w wyznaczonym terminie nie zostanie wpisany na listę 

konsultacji co skutkuje nie wpuszczeniem do szkoły. 

Liczba miejsc podczas konsultacji będzie zgodna z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego  i Ministra Edukacji Narodowej.  

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury 

bezpieczeństwa.  

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie są 

zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.  

Szanowni Rodzice i uczniowie podejmując decyzję o korzystaniu przez ucznia z zajęć 

rewalidacyjnych i konsultacji w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas 

przebywania ucznia na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur 

bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

ucznia koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym 

członków najbliższej rodziny. 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca. 

Dyrektor szkoły: Anna Chylińska 

http://www.zsgh.edu.pl/


Procedury  bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 

 

       Realizacja powyższych procedur ma na celu wdrożenie wytycznych MZ, GIS oraz MEN                   

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego uczniów uczęszczających do 

szkoły od 25.05.2020r.  

Zasady organizacji zajęć w szkole.  

1. Od 25 maja 2020 r. absolwenci roku szkolnego 2019/2020 oraz od 1 czerwca 2020 r. 

uczniowie mogą brać udział w konsultacjach. 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczestników konsultacji - nie więcej 

niż o 2 osoby.  

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń 

zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy 

sumować powierzchni sal dla uczniów i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. 

Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w 

niej znajdują. 

6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć lub dezynfekować. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć należy 

dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla absolwentów i uczniów powinny wynosić 

min. 1,5 m (1 absolwent/uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczestnik konsultacji posiada własne przybory i podręczniki. Zakazuje się wymiany 

przyborami szkolnymi między uczniami. 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów. 

12. Absolwent/uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Uczniowie wchodzą do szatni zachowując odpowiedni dystans 2m.  

14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

16. Na konsultacje może uczęszczać wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji absolwent/uczeń nie może być 

uczestnikiem zajęć na terenie szkoły. 

18. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

19. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 



20. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej 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. 

21. Należy uzyskać zgodę absolwentów/uczniów pełnoletnich/rodziców/opiekunów na 

pomiar temperatury ciała uczestnika konsultacji jeżeli zaistnieje taka konieczność, w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

22. Jeżeli absolwent/uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania ze szkoły. 

23. Izolatorium stanowi sala nr 22 gabinetu lekarskiego a na parterze.  

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19 

1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 25 maja 

2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne. 

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36, 

niezależnie od formy zatrudnienia. 

3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 

do szkoły. 

4. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania 

objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

5. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, 

takie jak: 

1) duszność, 

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

3) objawy przeziębieniowe, 

4) gorączka, 

5) kaszel, 

6) duszności i kłopoty z oddychaniem, 

7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony 

koronawirusem. 

6. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 5, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora 

– telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, 

formie komunikacji na odległość. 

7. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach 

inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 



8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty 

od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego 

w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji. 

9. W sytuacji opisanej w pkt 8, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

11. Zadania określone w pkt 10, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

12. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających 

w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. 

13. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami 

otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

14. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt 

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi 

opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

15. W przypadku zauważenia u absolwenta/ucznia przebywającego w szkole objawów 

chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun zajęć zgłasza ten fakt 

dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

16. W przypadku wystąpienia u absolwenta/ucznia niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od  pozostałych osób na 

odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzony do przygotowanego 

wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki 

do dezynfekcji. 

17. Odizolowana osoba cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz 

środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

18. W sytuacji opisanej w pkt 17, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

19. Obszar, w którym poruszał się i przebywał absolwent/uczeń, zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, 

a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi osoba odizolowana miała kontakt 

(blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

20. Zadania określone w pkt 19, wykonuje opiekun grupy/klasy, lub pracownik wskazany 

przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

21. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, 

w których przebywał absolwent/uczeń podejrzany o zakażenie. 



22. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 21, dyrektor podejmuje działania 

zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną. 

23. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczestników 

konsultacji, którzy mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, w celu 

bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się ich 

samopoczucia. 

24. Rodzice absolwenta/ ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani 

na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik 

zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

26. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się 

zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych 

pracowników – za ich zgodą a w przypadku braku zgody pracownika, dyrektor ustala 

inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

 

Warszawa, dn.21.05.2020r.                                                     Dyrektor szkoły: Anna Chylińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla absolwentów i uczniów 

1) W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2) Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania 

obowiązuje: 

a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja), 

b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

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

kosza i umyć ręce 

c) zachowanie dystansu 1,5 m 

3) W szczególnych przypadkach uczestnicy zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji  

używają maseczki i rękawiczek jednorazowych. 

4) Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe 

umycie, dezynfekcję rąk. 

5) W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy 

wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji. 

6) W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się jeden specjalnie 

zamykany i opisany koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na 

nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”. 

7) Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej 

do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

8) Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki 

dydaktyczne. 

9) Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 

10) Nauczyciele prowadzący zajęcia informują uczniów, w sposób dostosowany do ich 

możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 

zakresie. 

11) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć. 

12) Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych 

powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.  

13) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

należy niezwłocznie podjąć kroki zgodnie z  Procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (załącznik nr 1).  

 14) W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie podjąć kroki zgodnie z  Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (załącznik nr 1).  

15) W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyko wynikające 

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania 



zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 Warszawa, dn. 21.05.2020r.                                                  Dyrektor szkoły: Anna Chylińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


