
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w warunkach pandemii Covid-19  

obowiązujące w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1389)  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz.U. z 2020 poz. 1394)  

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 roku 

 

Zajęcia edukacyjne 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie, nauczyciele i pozostały personel obsługowy – 

zdrowy (młodzież, kadra pedagogiczna czy pozostali pracownicy, którzy są objęci 

kwarantanną, izolacją lub mają jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej, mają obowiązek 

pozostać w domu).  

2. Na terenie szkoły nie mogą przebywać rodzice/opiekunowie i inne osoby postronne.  

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, chustą, 

przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

4. Przy wejściu do budynków wszyscy bezwzględnie dezynfekują ręce.  

5. Podczas oczekiwania na wejście na teren szkoły i do budynków szkolnych uczniowie 

przestrzegają ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kraju, tj. zakrywają usta i nos, 

zachowują bezpieczny dystans między sobą.  

6. Po wejściu do budynku uczniowie kierują się do gabinetów lekcyjnych zgodnie z planem 

zajęć.  

7. Po wejściu do gabinetu lekcyjnego należy zdezynfekować ręce płynem ustawionym  

w pobliżu wejścia.  

8. Uczniowie zajmują miejsca w ławkach, z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą.  

9. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.  

10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos w czasie zajęć edukacyjnych.  



11. Przy korzystnych warunkach pogodowych lekcje wychowania fizycznego odbywają się na 

zewnątrz budynków szkolnych. Poza budynkami, na terenie szkoły, mogą odbywać się także 

inne zajęcia edukacyjne.  

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14. W przerwach międzylekcyjnych odbywać się będzie wietrzenie gabinetów lekcyjnych  

i dezynfekcja ławek.  

15. W przerwach międzylekcyjnych z pomieszczeń wspólnego użytku należy korzystać  

z zachowaniem dystansu społecznego oraz z osłoną ust i nosa.  

16. Przy korzystnych warunkach pogodowych uczniowie spędzają przerwy poza budynkami, 

na terenie szkoły.  

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych  

przez dyrekcję szkoły.  

2. Uczeń powinien dokonać dezynfekcji rąk po wejściu do biblioteki szkolnej. Jego 

obowiązkiem jest posiadanie również maseczki zakrywającej usta i nos. W bibliotece i czytelni 

należy zachować dystans społeczny.  

3. Z biblioteki mogą korzystać osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.  

4. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów choroby zakaźnej nauczyciel bibliotekarz  

ma obowiązek odmówienia obsługi tej osoby oraz powiadomienia dyrekcji szkoły o zaistniałej 

sytuacji.   

5. Wypożyczający nie będą mieli swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych. Książki 

podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.  

6. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych  

przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami 

bibliotecznymi.  

7. Dla bezpieczeństwa osoby przyjmującej zwroty książek uczeń sam odczyta numer 

inwentarzowy książki znajdujący się na odwrocie strony tytułowej oraz poda nazwisko osoby, 

która uprzednio książkę wypożyczyła (ważne, jeśli uczeń zwraca książki kolegi). Następnie 

książki należy włożyć do kartonu znajdującego się obok drzwi wejściowych. Będą one poddane  

kwarantannie.  

8. W przypadku chęci wypożyczenia książek uczeń podaje nauczycielowi bibliotekarzowi 

tytuły lektur, przy czym nie będzie mógł wypożyczyć książek znajdujących się w kwarantannie.  

9. Można wypożyczyć książki z zakresu beletrystyki. 

10. Obie strony (nauczyciel bibliotekarz i uczeń) powinny dążyć do maksymalnego skrócenia 

wzajemnego kontaktu.  

 



Kontakt z rodzicami/opiekunami 

1. Obowiązuje zakaz przebywania rodziców/opiekunów w szkole.  

2. Konsultacje z dyrekcją, pedagogiem, kierownikiem praktycznej nauki zawodu, doradcą 

zawodowym i nauczycielami odbywają się drogą elektroniczną (e-dziennik, mail, telefon),  

w wyjątkowych sytuacjach osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.  

3. Wejście do szkoły związane z załatwieniem spraw urzędowych należy uzgodnić 

telefonicznie z sekretariatem szkoły pod nr. telefonu 55-640-57-00.  

4. Zebrania z rodzicami odbywać się będą w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrekcji szkoły, 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.  

 

Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu do szkoły w budynku głównym  znajdują się numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Przed wejściem do budynków szkolnych  należy dezynfekować ręce przygotowanym płynem 

do dezynfekcji rąk, zgodnie z umieszczoną obok instrukcją. Obowiązek ten dotyczy wszystkich 

osób wchodzących do budynku.  

3. Osoby wchodzące muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących 

stref przebywania.  

4. Podczas pobytu w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować,  

aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu 

z toalety.  

5. Placówka będzie prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych (poprzez zapis 

wykonywanych czynności w odpowiednio przygotowanych kartach do monitorowania),  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych; dezynfekowane będą wszelkie 

powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, kontakty i powierzchnie płaskie, w tym blaty, 

oparcia krzeseł w salach itp.  

6. Wszyscy pracownicy szkoły zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, przyłbice.  

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje właściwej ich dezynfekcji.  

8. Szkoła zapewni bieżącą dezynfekcję toalet.  

 

 

 

 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły, zespołów 

nadzorujących, uczniów. 

1. Osoby, u których stwierdzi się objawy chorób zakaźnych, kierowane będą  

do wyznaczonego pomieszczenia (w którym umieszczone są numery telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych) do czasu przybycia służb 

medycznych.  

2. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych podczas zajęć 

edukacyjnych nauczyciel prowadzący zajęcia informuje telefonicznie sekretariat 

szkoły, a uczeń  kierowany jest do izolatorium, pod opieką pracownika szkoły 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

3. Na terenie szkoły wydzielono dwa izolatoria:  

a) pomieszczenie przy głównym wejściu do budynku głównego, 

b)  pomieszczenie przy głównym wejściu do internatu. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, należy gruntownie 

posprzątać, a także zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat 

sanitarny.  

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się  

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 


