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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.08.2020r. uprzejmie informuję, 
iż we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mławski 
organizacja pracy będzie przebiegała zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r." - link: 
https://www.gov.pl/attachment/0b2f70fa-9dce-4321-b7dc-3472817d45Q . 

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Mławie 

Szkoła będzie pracować w systemie jednozmianowym, natomiast zajęcia lekcyjne będą się 
odbywać w miarę możliwości w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej. Podczas zajęć uczniowie 
nie będą musieli nosić maseczek, natomiast w trakcie przerw w przestrzeni wspólnej będą 
zobowiązani zachować dystans społeczny oraz zakrywać usta i nos. Ta zasada będzie 
dotyczyła również nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Zajęcia lekcyjne będą 
prowadzone całymi klasami i będą rozpoczynały się o tej samej godzinie. W 
klasopracowniach uczniowie będą siedzieć w ławkach przy zachowaniu maksymalnej 
odległości. Szkoła posiada termometry bezdotykowe a także dozowniki do płynu 
dezynfekującego, które zostały umieszczone przy wejściu do szkoły oraz w salach 
lekcyjnych. Uczniowie na zajęciach będą korzystali z własnych podręczników oraz 
przyborów. Po każdych zajęciach sale będą wietrzone i dezynfekowane ławki i sprzęt 
używany przez uczniów. Szatnia szkolna została podzielona aby zapewnić dystans społeczny 
uczniom. Dyrektor przewidział również różne warianty pracy szkoły na wypadek pojawienia 
się osoby podejrzanej o zakażenie COVID-19. Szkoła posiada pomieszczenie z 
przeznaczeniem na odizolowanie osoby z niepokojącymi objawami np. kaszel, temperatura. 
Dyrektor powołał Komisję do spraw oceny zagrożenia epidemiologicznego oraz 
Koordynatora do spraw Bezpieczeństwa. 

Zespól Szkól nr 1 w Mławie 

Szkoła będzie pracować w systemie jednozmianowym, natomiast zajęcia lekcyjne będą się 
odbywać w miarę możliwości w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej. Na przerwach podczas 
przebywania w częściach wspólnych uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji 
i obsługi będą nosić maseczki/przyłbice. Zajęcia będą się rozpoczynać o tej samej godzinie 
całymi klasami. W klasopracowniach uczniowie będą mieli stałe miejsce przypisane zgodnie 
z numerem z dziennika lekcyjnego. Szkoła posiada termometry bezdotykowe oraz dozowniki 

https://www.gov.pl/attachment/0b2f70fa-9dce-4321-b7dc-3472817d45Q


do płynu dezynfekującego. W placówce wprowadzono dla osób trzecich rejestr wejść na teren 
szkoły. Opracowana została Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową 
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii. Pani Dyrektor powołała Komisję do 
spraw oceny zagrożenia epidemiologicznego oraz Koordynatora do spraw Bezpieczeństwa. 
W placówce zapoznano wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 1 w Mławie 
z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 
1 września 2020 r.". Szkoła wprowadziła dyżury nauczycieli na zewnątrz oraz dostosowała 
system pracy obsługi do wymogów bezpieczeństwa. Wyznaczono również pomieszczenie na 
izolatorium. 

Zespól Szkól nr 2 w Mławie 

Szkoła będzie pracować w systemie jednozmianowym, w miarę możliwości w jednej sali, 
natomiast uczniowie będą przypisani do miejsca w klasopracowni według numeru w 
dzienniku lekcyjnym. W szkole wprowadzono obowiązek noszenia maseczek/przyłbic przez 
wszystkich pracowników oraz maseczek lub przyłbic przez uczniów podczas przerw. 
Zaopatrzono szkołę w środki dezynfekcyjne ( przy wejściu do szkoły, w łazienkach, w każdej 
klasopracowni i pracowniach technologicznych), w maseczki i rękawice jednorazowe oraz w 
folię typy strech do osłony klawiatur w pracowniach informatycznych i językowych, która 
będzie zmieniana po każdej lekcji. Dodatkowo sale lekcyjne będą wietrzone po każdych 
zajęciach a ławki dezynfekowane. Szkoła posiada również termometry bezdotykowe. W 
placówce zmieniono organizację przerw poprzez możliwość przebywania części uczniów w 
klasach. Opracowana została Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w 
czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkól nr 2 w 
Mławie w roku szkolnym 2020/2021. Pani Dyrektor powołała Zespół ds. Bezpieczeństwa 
Epidemicznego w Zespole Szkół nr 2 w Mławie oraz koordynatora tego zespołu. W placówce 
zapoznano wszystkich nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Mławie z 
„Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 
września 2020 r.". Z dyżurów zwolniono nauczycieli powyżej 60 roku życia. W szkole 
wyznaczono pomieszczenie na izolatorium. 

Zespół Szkół nr 3 w Mławie 

Szkoła będzie pracowała w systemie jednozmianowym. Młodzież będzie przypisana do jednaj 
sali lekcyjnej, zmieniać sale będzie jedynie w przypadku informatyki, kształcenia 
zawodowego realizowanego w pracowniach, grup językowych i wychowania fizycznego. 
Nie będzie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów w czasie lekcji jedynie na 
przerwach w przestrzeniach wspólnych. Pracownicy szkoły, w tym nauczyciele, będą nosić 
maseczki/przyłbice w przestrzeniach wspólnych. Decyzję w sprawie noszenia maseczek lub 
przyłbic w trakcie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych podejmie nauczyciel 
indywidualnie. Zajęcia będą odbywały się całymi klasami, podziały dotyczą tylko zajęć 
w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych. Zajęcia będą rozpoczynały się o różnych 
godzinach wynikających z tygodniowego planu zajęć, a w przypadku klas 
wielozawodowych również w różne dni tygodnia. Pan Dyrektor przewidział różne warianty 
pracy szkoły, które zostały zawarte w „Strategii Przygotowania i Zarządzania placówką 



oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole 
Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie". W placówce powołano Zespół do 
spraw bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego oraz koordynatora ds. 
bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego. Nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania obowiązków służbowych w reżimie 
sanitarnym obowiązującym w szkole oraz dostosowano czas pracy obsługi do wymogów 
związanych z bezpieczeństwem sanitarno-higienicznym. W szkole wprowadzono księgę 
wejść osób trzecich na teren szkoły oraz utworzono bazę danych uczniów i pracowników 
szkoły na potrzeby Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mławie na wypadek wystąpienia 
zagrożenia COVID-19 z zachowaniem zasad RODO. Zobowiązano wychowawców klas aby 
w dniu 2 września 2020 roku na zajęciach z wychowawcą zapoznali uczniów z procedurami 
reżimu sanitarnego obowiązującymi w szkole. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów 
zostaną poinformowani o obowiązujących na terenie szkoły procedurach i formach 
komunikowania się ze szkołą drogą elektroniczną i za pomocą strony www. Szkoła posiada 
płyny dezynfekujące , maseczki oraz termometr bezdotykowy. Po każdej lekcji sale i 
korytarze będą wietrzone, a przestrzenie wspólne dezynfekowane. Ze względów 
bezpieczeństwa uruchomiono dodatkowe wejścia do szkoły (młodzież z trzech typów szkół 
będzie wchodziła i wychodziła z budynku trzema różnymi wejściami). 

Zespól Szkól nr 4 w Mławie 

Szkoła będzie pracować w systemie jednozmianowym, natomiast zajęcia lekcyjne będą się 
odbywać w miarę możliwości w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej. Młodzież będzie 
zmieniała sale lekcyjne na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego oraz na przedmioty 
zawodowe w kształceniu praktycznym. Większość klas rozpoczyna lekcje o godzinie 8.00 a 8 
oddziałów o godz. 9.00 aby rozłożyć w czasie obecność uczniów w szatni. Zajęcia będą 
trwały do godziny 15.00. Podział na grupy będzie funkcjonował na lekcjach informatyki, oraz 
zajęciach praktycznych z przedmiotów zawodowych. Szkoła posiada termometry 
bezdotykowe oraz dozowniki do płynu dezynfekującego. Przed wejściem do szkoły 
uczniowie i wszyscy pracownicy zobowiązani są dezynfekować ręce. Po każdych zajęciach 
sale będą wietrzone a używany sprzęt dezynfekowany. Uruchomione zostały trzy wejścia do 
szkoły. W celach zapewnienia bezpieczeństwa i dyscypliny zwiększono liczbę nauczycieli 
dyżurujących na korytarzach w czasie przerw. Wprowadzono regulamin korzystania z 
biblioteki szkolnej. W placówce ograniczono przebywanie osób trzecich i założono rejestr 
wejść aby monitorować osoby wchodzące z zewnątrz. Uczniowie i pracownicy w miejscach 
wspólnych mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Opracowana została Strategia 
Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek 
wystąpienia pandemii. Powołano Komisję do spraw oceny zagrożenia epidemiologicznego 
oraz Koordynatora do spraw Bezpieczeństwa. Szkoła posiada pomieszczenie 
z przeznaczeniem na odizolowanie osoby z niepokojącymi objawami np. kaszel, temperatura. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie 

Szkoła powołała Zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego oraz 
została wyposażona w termometry bezdotykowe. Uczniowie szkoły wchodzą do budynku 
wyłącznie wejściem głównym, natomiast dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 



wyłącznie bocznym wejściem. W szkole obowiązuje zakaz przebywania rodziców na terenie 
szkoły. Rodzic może przebywać jedynie w wyznaczonych sektorach w szkole przy 
zastosowaniu wytycznych MEN ,GIS i MZ- Maseczka/przyłbica, rękawiczki lub dezynfekcja 
dłoni. W szkole opracowano rejestr osób wchodzących do budynku oraz opracowano listy 
kontaktów na wypadek zakażenia COVID-19. Uczniowie oddziałów przedszkolnych, klasy I-
III a (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 
uczniowie klasy I-II odbywają zajęcia dydaktyczne wyłącznie na IV kondygnacji budynku. 
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 
głębokim odbywają zajęcia edukacyjne wyłącznie w przydzielonych klasach. Na zajęcia 
rewalidacyjne i po ich zakończeniu uczniowie są odprowadzani do swojej klasy przez 
nauczyciela, gdzie oczekują na kolejne zajęcia (dyżur nauczyciela 5 min po lekcji/ 5 min 
przed lekcją). Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
przemieszczają się w obrębie klas przedmiotowych w obecności nauczyciela (dyżur 
nauczyciela 5 min po lekcji/ 5 min przed lekcją). Zajęcia wychowania fizycznego odbywać 
się będą na świeżym powietrzu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), jeśli 
pogoda będzie niesprzyjająca - w sali gimnastycznej i / lub w siłowni. Praca szkoły odbywać 
się będzie w systemie bez dzwonkowym, natomiast przerwy śródlekcyjne ustalać będą 
nauczyciele danej kondygnacji budynku szkolnego - będą odbywać się rotacyjnie. Na 
zajęciach lekcyjnych obowiązuje dystans 150 cm, a sale lekcyjne będą wietrzone min. co 60 
min oraz dezynfekowane. Świetlica szkolna funkcjonuje na terenie Ośrodka w godzinach 
pracy szkoły, uczniowie zostają zapoznani z procedurami obowiązującymi w świetlicy. Przed 
wejściem uczniowie będą dezynfekować dłonie i pozostaną w odstępach 150 cm od siebie. 
Biblioteka szkolna będzie pracować w wyznaczonym czasie przez szkolnego bibliotekarza z 
zastosowaniem wszystkich wytycznych GIS, MEN i MZ (dezynfekcja dłoni przed wejściem, 
książki oddane pozostają w zamkniętych pudełkach 72 godziny). Na korytarzach, w świetlicy 
szkolnej, w bibliotece, w drodze do toalety, uczniowie i nauczyciele przebywają w 
maseczkach/ przyłbicy. Zajęcia WWR w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się z 
udziałem rodzica, który na terenie Ośrodka przebywa w maseczce/ przyłbicy i rękawiczkach. 
Wychowankowie internatu będą stosować się do opracowanych procedur i regulaminów 
zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ. Przed wejściem do budynku zamieszczono 
pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, termometr oraz zawieszono instrukcje jak 
prawidłowo dezynfekować dłonie. W łazienkach umieszczono mydła oraz instrukcje jak 
prawidłowo myć ręce. Na tablicy ogłoszeń umieszczono telefon dyżurny do Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz telefony alarmowe. Catering zapewnia obiad w termosach. 
Wydawanie posiłków na własnych zastawach, klasami w odstępach czasowych, po posiłku 
talerze i sztućce zmywane w zmywarce w temp. min. 60°. Podczas dowozu busem szkolnym 
dowożeni są wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy podczas transportu są w maseczkach. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie 

Praca w PODN od 1 września będzie odbywać się w systemie stacjonarnym. W tym celu sale 
szkoleniowe oraz inne pomieszczenia, gdzie będą przebywać osoby zostały przygotowane wg 
wytycznych GIS, MZ i MEN. Szkolenia będą odbywały się w małych grupach w zależności 
od powierzchni sal: od 10 do 20 osób. Na każdą osobę przewidziane jest 4 m2 powierzchni 
zachowując odległości co najmniej 2 m. W każdym pomieszczeniu jest możliwość 



skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk, są zamieszczone plakaty z instrukcjami jak 
prawidłowo dezynfekować ręce, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawice, a w 
toaletach dodatkowo instrukcja prawidłowego mycia rąk. Na klatce schodowej poręcze oraz 
klamki u drzwi będą często dezynfekowane. Po szkoleniach pomieszczenia będą dokładnie 
myte i wietrzone. Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz uczestnicy szkoleń będą mieli 
obowiązek zakładać maseczki lub przyłbice, a w razie potrzeby rękawiczki. W przypadku 
podejrzenia zakażenia u pracownika będzie możliwość odizolowania go w oddzielnym 
pomieszczeniu. Wszyscy pracownicy Ośrodka zostali zapoznani z procedurami w zakresie 
zapobiegania COVID-19. 

Bursa Szkolna w Mławie 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii - COVID-19 w Bursie 
wprowadzono odpowiednie procedury bezpieczeństwa na terenie placówki, w tym w oparciu 
o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej. Opracowano ogólne zasady funkcjonowania Bursy, obowiązki dyrektora, 
obowiązki pracownika, obowiązki pracowników bloku żywieniowego, wyjścia na zewnątrz, 
procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID -19. Placówka jest 
wyposażona w środki do dezynfekcji, dla pracowników zostały zakupione przyłbice, 
rękawiczki. W bursie opracowane są i przyjęte Zarządzeniem dyrektora procedury 
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19. 
W trosce o bezpieczeństwo przyjęto następujące zasady: 

• przed wejściem do budynku pracownik recepcji dokonuje wstępnej oceny stanu 
zdrowia osoby upoważnionej do przebywania na terenie placówki (czy nie ma kataru 
, nie ma oznak przeziębienia, itp.), 

• pracownik recepcji wykonuje pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem, 
• pracownik recepcji każdej osobie wchodzącej na teren placówki dezynfekuje ręce 

przeznaczonym do tego środkiem, 
• każdy wychowanek lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 

/że wychowanek lub inna osoba z rodziny nie jest objęta kwarantanną, że 
wychowanek nie miał kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie 
koronawirusem/, 

• w pokojach wychowankowie będą kwaterowani po 2 osoby, 
• posiłki będą spożywane na stołówce w małych grupach /po każdej grupie stoliki i 

krzesła będą dezynfekowane, 
• posiłki spożywane będą w naczyniach wielokrotnego użytku, następnie obowiązuje 

rygor wyparzania /, 
• posiłki przygotowywane będą o podwyższonym rygorze sanitarnym /dezynfekcja, 

zakupionych produktów w magazynie, mycie rąk itp./, 
• pracownicy sprzątający placówkę zobowiązani są do codziennej kilkukrotnej 

dezynfekcji poręczy, klamek, toalet, 
• w ogólnodostępnych toaletach będą dostępne środki do dezynfekcji /każda osoba 

korzystająca przed użyciem jest zobowiązana do zdezynfekowania kranów/, 



• na terenie placówki w przestrzeni wspólnej obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub 
przyłbic, 

• na terenie placówki obowiązuje nakaz zachowania dystansu 2 m , 
• na tablicy ogłoszeń wywieszone są odpowiednie informacje - instrukcje mycia rąk, 

instrukcje zakładania i zdejmowania maseczek, procedury bezpieczeństwa i inne 
informacje niezbędne przy kwaterowaniu wychowanków oraz wykaz telefonów m.in. 
do PSSE . 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią nie odbędzie się spotkanie organizacyjne 
z rodzicami wychowanków. Wszystkie informacje będą przekazywane telefonicznie, 
mailowo. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie 

Pani Dyrektor Poradni wprowadziła nowe wewnętrzne procedury bezpieczeństwa pracy 
stacjonarnej, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dla pracowników i klientów z których 
wynika: 

• zapewniony dostęp do środków dezynfekcyjnych przy wejściu do budynku (na dole i 
górze budynku) oraz w każdej sali. Będą wydzielone specjalne miejsca na 
przechowywanie środków dezynfekcyjnych i ochrony (w każdym z gabinetów,) 

• pracownicy pracują w przyłbicach bądź maseczkach, 
• z pomieszczeń wspólnych oraz gabinetów usunięto niepotrzebne przedmioty np. 

zabawki, firany, dywany, 
• w Poradni wyznaczone jest miejsce na izolatorium, 
• zakupione zostaną ozonatory (15 szt.) do każdego pomieszczenia gdzie odbywa się 

praca (również w sekretariatach), 
• gabinety będą wietrzone po każdej jednostce terapeutycznej i diagnostycznej, 
• krzesła na korytarzu ustawione będą w odległości 2 metrów i więcej, 
• dokumenty składać można będzie do specjalnej skrzynki przed sekretariatem gdzie 

odbędą kwarantannę, dostęp do sekretariatu będzie oddzielony stolikiem bez 
możliwości wejścia do niego, 

• klienci poradni muszą używać tylko swoich długopisów a dzieci swoich przyborów 
piśmienniczych, 

• prowadzony będzie raport prac porządkowych przez sprzątaczkę i sprawdzany przez 
dyrektora ( raport godzinowy- oddzielnie dla pomieszczeń na dole i na górze), 

• przed badaniem rodzice wypełniać będą ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka, 
• przed wej ściem będzie mierzona temperatura, 
• na badania rodzice i dzieci przychodzą o wyznaczonym czasie. Nie będzie możliwości 

wcześniejszego gromadzenia się na korytarzu, 
• terapia grupowa będzie odbywać się w niniejszej ilości na jedną jednostkę 

terapeutyczną. 



Organ prowadzący aby wesprzeć szkoły i placówki oświatowe organizacyjnie 
i finansowo podjął poniższe działania: 

• kilkakrotna dystrybucja płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dla szkół i placówek 
oświatowych, 

• zakup termometrów bezdotykowych, 
• przekazywanie bieżących informacji w sprawie rejestracji szkoły lub placówki 

w systemie MEN celem otrzymania bezdotykowych dystrybutorów oraz płynów 
dezynfekcyjnych, maseczek, 

• zorganizowanie spotkania ze Starostą Mławskim, Wicestarostą, pracownikami PPSSE 
w Mławie oraz pracownikami Wydziału Edukacji i Zdrowia celem omówienia zasad 
pracy szkół oraz zasad współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

• podanie przykładów możliwości rozwiązań organizacyjnych na wypadek pojawienia 
się osoby zakażonej i przejście szkoły na formę hybrydową, 

• zakup komputerów i tabletów do zdalnego nauczania, 
• zakup sprzętu komputerowego w liczbie 64 szt. do pracowni komputerowych dla 

4 szkół zawodowych, uczniowie będą mogli korzystać ze sprzętu w sytuacji 
wprowadzenia zdalnego nauczania lub choroby ucznia uniemożliwiającej 
uczęszczanie do szkoły, 

• upoważnienie dyrektorów szkół do użyczania sprzętu komputerowego uczniom 
i nauczycielom oraz przekazanie wzoru umowy użyczenia, 

• po wyczerpaniu zapasu maseczek w szkołach i placówkach oświatowych organ 
prowadzący dostarczy środki ochrony osobistej, niezbędne do ich funkcjonowania, 

• organ prowadzący jest w stałym kontakcie ze szkołami i placówkami celem 
monitorowania bieżącej sytuacji i podejmowania stosownych działań adekwatnych do 
potrzeb. 

- S T A R O S T A ^ -


