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Podstawa prawna:
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. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt
z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
2. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich,

poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną, w przypadku, gdy nie
posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych
3. Rodzice/opiekunowie przebywający w korytarzu wejściowym szkoły, zachowują zasady:
a) 1 opiekun z uczniem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) rodzice/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).
4. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

5. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
6. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce
zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
7. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne
formy komunikacji poprzez dziennik elektroniczny, telefon itp. Za pomocą zdalnych form
komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach
wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
8. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z
zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w
sprawie wyników konsultacji lekarskiej.
9. Uczeń odizolowany również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym
w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole
rodziców/opiekunów prawnych.
10. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami,
pracownikami szkoły.

11. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.
12. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali,
połączone w bloki tematyczne.
13. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste
mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
14. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.
15. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz
innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
16. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę
potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
17. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych
na świeżym powietrzu z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego
kontaktu uczniów ze sobą.
18. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą, dotyczy
przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania
posiłków w tzw. hadesie, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w
sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f.

Dotyczy to w szczególności

zorganizowania pracy z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowych środków
ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów nauczycieli.
19. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego
kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych
powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.
1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk.
2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i
dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików,
krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów
szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane
na specjalnym wykazie.
4. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać
zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz
wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
używanych do dezynfekcji.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.
2. W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia
minimalizującą ryzyko zakażenia.

3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani,
że:
a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
b) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną;
c) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie 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 organy
państwowej inspekcji sanitarnej;
d) w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Opracowano na podstawie komunikatu MEN.

Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19
Załącznik 1

Procedura przychodzenia i wychodzenia ze szkoły

I.

Przychodzenie do szkoły
1. Uczniowie klas przychodzą do szkoły zdrowi.
2. Młodzież przychodzi do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.
z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

Ubrania

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie może przyjść do szkoły uczeń, u którego w rodzinie
jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
4. Rodzic może wchodzić na teren placówki jedynie w uzasadnionych przypadkach po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Rodzic musi posiadać maseczkę
zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego
znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
6. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
7. Uczeń do szkoły nie przynosi żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów

pluszowych lub tkanin.
8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
9. Uczniowie wierzchnie okrycia zostawiają w szatni.

II.

Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyznaczonego dla danej
klasy wyjścia w celu opuszczenia szkoły.
Załącznik 2

Procedura pobytu w sali dydaktycznej

1.

Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia
opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić
uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne,
stan mebli i wyposażenia.

2.

Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek
nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie
bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić
młodzież z sali i powiadomić dyrektora.

3.

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę,
w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych
odstępach czasowych.

4.

Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po
wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego
powietrza.

5.

Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne,
pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania
przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić
i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje
pracownik obsługi szkoły.

6.

Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych
nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom na czas jego nieobecności przez
innego nauczyciela.

7.

Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

8.

Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece uczniach.

9.

Podczas wychodzenia z sali, nauczyciel zobowiązany jest do przypomnienia uczniom
o obowiązujących zasadach dystansu społecznego.

10. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi
między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
11. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Uczniowie
są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy
12. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne
mu do zajęć i konsultacji.
13. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani
podawać lekarstw.
14. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
ucznia ze szkoły.
15. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki
szkolnej.
16. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki
czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio
zabezpieczonych przed dostępem młodzieży.

Załącznik 3

Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego.
1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą
przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
3. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować,
umyć.
4. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny
być systematycznie dezynfekowane lub myte.
5. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana
po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
6. Podczas realizacji zajęć w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.

Załącznik 4

Procedura pobytu grupy na świeżym powietrzu/na boisku sportowym
W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska sportowego przy
zachowaniu następujących zasad:
1. Boisko szkolne jest zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych i innych osób
postronnych.
2. Na boisku szkolnym nie mogą przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży, prowadzi kontrolowane poczucie
swobody uczniów zachowując reżim sanitarny.
4. Na boisku sportowym uczniowie mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
5. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych
sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone
z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
6. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich
uczniów w grupie.
7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem dezynfekcyjnym.

Załącznik 5

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny.
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym
miejscu, założyć maskę jednorazową, przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć
jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem lub z wicedyrektorem, który powiadamia
rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt
z lekarzem i stacją SANEPID.
4. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego,
założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
5. Nauczyciel otwiera okno.
6. Nauczyciel przekazuje ucznia
obserwowane objawy).

wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,

7. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną
przez dyrektora lub wicedyrektora czeka na rodziców.

8. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana
i dokładnie wietrzona.
9. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom.
10. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy chorobowe COVID19 w momencie przyjścia (np. gorączka, kaszel, wysypka, itp.), jak również te, które
podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
11. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

dyrektora

placówki

Załącznik 6

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19 u pracownika

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność), niezwłocznie nakłada maskę jednorazową i rękawiczki jednorazowe.
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem lub wicedyrektorem, który niezwłocznie
wyznacza osobę przejmującą obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z młodzieżą, podaje zdrowym uczniom instrukcję,
aby nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora lub wicedyrektora przejmuje obowiązki
pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
7. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem
kontaktu z lekarzem i stacją SANEPID.
8. Pracownik z objawami klinicznymi lub podlegający
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

jednemu

z

kryteriów

Załącznik 7

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów I Liceum Ogólnokształcącego

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie przez sekretariat szkoły, mailowo przez
dziennik elektroniczny lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta
i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą
i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi

obsługi lub sekretarzowi szkoły spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane, cel spotkania
oraz nazwisko nauczyciela. Dane są wpisywane do Księgi wejść szkoły.
4. Pracownik obsługi lub sekretarz ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego
opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania
szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik Vulcan.
6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od
poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem środy) w godzinach od 9.00 do 13.
7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 89 751 32
37 lub drogą mailową dziennika Vulcan, wicedyrektorem – tel. 89 751 32 37 lub drogą
mailową przez dziennik Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt.
2,3,4.
8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. 89 751 32 37
9. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załącznik 8

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej
potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu.
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

Załącznik 9

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć pozalekcyjnych, zajęć
rewalidacyjnych i specjalistycznych.

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą
po sali bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza
wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
4. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.

dezynfekcję

pomocy

Załącznik 10

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej.
1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na
drzwiach biblioteki. Zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami szkoły.
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczyciela
bibliotekarza wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki każdorazowo dezynfekuje ręce.
4. Na terenie biblioteki, podczas dłuższego pobytu np. zastępstwo, nie ma obowiązku
zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
5. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce.
6. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania
minimum na 3 dni.
7. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
8. W bibliotece, jak najczęściej wietrzone są pomieszczenia, dezynfekowane klamki,
włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często używane.
9. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
10. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz, możliwy jest również samodzielny wybór książek
– w rękawiczkach.
11. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają
odizolowane na minimum 3 dni.
12. Na terenie biblioteki zachowujemy odpowiedni dystans oraz zasady higieny tożsame
z zasadami obowiązującymi w szkole.

