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Procedury obowiązujące w Zespole Szkół 

Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza  

od 17 maja 2021 r. 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 17 maja 2021r. w związku  

i w okresie stanu epidemii. 

I  Organizacja pracy szkoły. 

 
1. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich rodzice/ prawni opiekunowie są 

zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur obowiązujących  

w szkole. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

3. Pracownik szkoły może podjąć pracę na swoim stanowisku bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Jeżeli uczniowie są przywożeni lub przyprowadzani do szkoły przez osoby trzecie 

(np. rodzice, opiekunowie, itp. ) lub z niej odbierani, to osoby te nie mają prawa 

wchodzenia do szkoły bez wyraźnego, istotnego powodu.  

5. W drodze do szkoły uczniowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych 

przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Po wejściu do budynku szkoły każdy pracownik i uczeń jest zobowiązany do 

dezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu społecznego. 

7. Każdy uczeń i nauczyciel przed wejściem do części administracyjnej szkoły, 

znajdującej się na parterze szkoły, ma obowiązek założyć maskę. Wejście do tej 

części należy ograniczyć do niezbędnego minimum i powinno odbywać się 

pojedynczo. 

8. Osoby postronne, odwiedzające szkołę w sprawach niecierpiących zwłoki są 

zobowiązane do dezynfekcji rak przy wejściu, założenie maseczki, zachowanie 

dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Osoby postronne odwiedzające szkołę 

będą poproszone o wpisane swych podstawowych danych  

(imię, nazwisko, numer telefonu, rodzaj sprawy, własnoręczny podpis) 

Jednocześnie obowiązuje zasada – w jednej sprawie – jedna osoba postronna, 

która może przebywać tylko w wyznaczonym obszarze – hol główny na parterze 

szkoły. 

9. Wychowawcy klas są zobowiązani do zaktualizowania zebranych w formie czytelnej 

tabeli kontaktów do rodziców/prawnych opiekunów uczniów (imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres mailowy) a następnie przechowywanie danych  
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w dokumentacji wychowawcy oraz przekazanie jednego egzemplarza do 

sekretariatu szkoły. 

10. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek zabezpieczyć swoich uczniów i ich 

rodziców w loginy i hasła do dziennika elektronicznego Librus i zobowiązać ich do 

komunikowania się z nauczycielami za pomocą tego narzędzia (poza czasem 

kontaktu osobistego uczeń – nauczyciel podczas lekcji). 

11. W razie konieczności organizowania części zajęć w formie zdalnej – 

obowiązującymi w szkole komunikatorami są dziennik elektroniczny Librus oraz 

platforma Teams. 

12. Podczas przerw lekcyjnych na korytarzach szkolnych oraz w pokoju nauczycielskim 

uczniowie i pracownicy mają obowiązek zasłaniania nosa i ust za pomocą 

osobistych dostępnych powszechnie środków ochrony (maseczki). 

13. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie i pracownicy szkoły powinni w miarę 

możliwości zachować dystans społeczny, ograniczyć gromadzenie się. Nauczyciele, 

szczególnie sprawujący dyżury, powinni zachęcać uczniów do spędzania przerw na 

boisku szkolnym w jak najszerszym zakresie.  

14. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania nosa, oczu i ust, a także rekomenduje się 

unikania powitania za pomocą podawania ręki.  

15. Uczeń jest zobowiązany posiadać własne przybory i podręczniki, które podczas 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą.  

16. Pod koniec każdej lekcji nauczyciel ma otworzyć w klasie co najmniej dwa okna,  

w celu wywietrzenia, tak samo będą wietrzone korytarze szkolne przez 

pracowników obsługi. 

17. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele będą mogli sami zdecydować czy 

chcą korzystać z maseczek. 

18. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu społecznego, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Nauczyciele 

powinni dostosować formę przygotowywania się uczniów do zajęć  

i warunków po ich zakończeniu do możliwości w aktualnych warunkach szkolnych. 

19. Nauczycielom wychowania fizycznego rekomenduje się dostosowanie 

nauczycielskich planów dydaktycznych i realizację podstawy programowej w jak 

najdalej idącym zakresie w formie zajęć na boiskach szkolnych, w formie spacerów 

i zajęć w terenie, na powietrzu. 

20. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu  

u pracodawców lub w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz praktyk 

zawodowych u pracodawców uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 

ogólnych zasad reżimu sanitarnego i procedur obowiązujących w placówkach 

edukacyjnych lub zakładach pracy. 

21. W okresie epidemii w celu uniknięcia zgromadzeń uczniów w łączniku szkoły 

zostaje zawieszone funkcjonowanie szatni szkolnej. Uczniowie będą zobowiązani 

zabierać ze sobą okrycie wierzchnie do sal lekcyjnych i zawieszanie ich na 
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przygotowanych specjalnie wieszakach. Jednocześnie obowiązuje zakaz 

pozostawania ucznia w kurtce podczas całej lekcji. 

22. Podczas organizacji zajęć pozalekcyjnych będą obowiązywały odpowiednio zasady 

obowiązujące podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. 

23. Biblioteka szkolna przy udostępnianiu księgozbioru uczniom i pracownikom musi 

uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów.  

24. Podczas przerw lekcyjnych obowiązuje zakaz przebywania uczniów w czytelni 

szkolnej. 

25. Warunki funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej zostaną ustalone przez 

pielęgniarkę szkolną, zgodnie z wytycznymi MZ i NFZ. 

26. Sklepik szkolny, prowadzony przez firmę zewnętrzną, będzie funkcjonował na 

zasadach ustalonych dla obiektów handlowych przez służby sanitarne, do których 

przestrzegania zobowiązana jest firma wynajmująca powierzchnię szkolną. 

27. W okresie pandemii w szkole rezygnuje się z apeli i wspólnych spotkać społeczności 

szkolnej powyżej dwóch oddziałów klasowych na sali gimnastycznej lub w innej 

przestrzeni szkolnej, z wyjątkiem obowiązkowych egzaminów zewnętrznych.  

28. W okresie epidemii wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych  

o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym dla uczniów trwających 

dłużej niż 1 dzień. Dopuszcza się organizowanie maksymalnie jednodniowych 

wycieczek przedmiotowych i wyjść grupowych, po każdorazowym uzgodnieniu 

 z dyrekcją szkoły i zgodnie z reżimem sanitarnym. 

29. Zapraszanie gości z zewnątrz na lekcje przez nauczycieli np. specjalistów, 

ekspertów itp oraz organizowanie zajęć otwartych, spotkań wychowawców  

z rodzicami oraz innych form pracy opartej na współpracy ze środowiskiem 

lokalnym będzie ograniczone i możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  

z dyrekcją szkoły. 

30. Do minimum zostaje ograniczone uczestniczenie uczniów w konkursach  

i turniejach międzyszkolnych, a każdorazowy udział w nich będzie rozpatrywany 

indywidualnie i decyzja będzie podejmowana przez dyrekcję. 

 

 

II  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu. 

 
1. Przy wejściu do szkoły zostaną umieszczone preparaty do dezynfekcji rąk oraz 

numery telefonu do miejscowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu obwiązuje wszystkie osoby 

każdorazowo wchodzące do szkoły lub zakładanie przez nie rękawiczek 

jednorazowych. 

3. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywać w czystości (z użyciem 

detergentu ) wszystkich pomieszczeń, w tym sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej oraz co 
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najmniej raz dziennie, a w miarę możliwości częściej, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 

klawiatur, włączników, przyborów sportowych itp. 

4. Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle 

przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych na bieżąco muszą być uzupełniane 

środki do mycia rąk i papier oraz będą wywieszone instrukcje dotyczące mycia 

i dezynfekcji rąk. 

 

III  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły lub uczniów.  

 
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mające wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 

m odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły oraz 

rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

Rekomendowany własny środek transportu. 

2. Jeżeli którykolwiek z pracowników szkoły stwierdzi u siebie lub innego pracownika 

niepokojące objawy mające wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  

w szczególności gorączkę, kaszel, powinien natychmiast w sposób możliwie 

bezpieczny, powiadomić dyrekcję szkoły i udać się do wyznaczonego miejsca 

izolacji.   Rekomenduje się, aby każdy pracownik szkoły, szczególnie nauczyciele 

podczas zajęć lekcyjnych posiadali przy sobie telefon. 

3. W przypadkach podejrzenia podwyższonej temperatury u ucznia lub pracownika 

konieczne będzie sprawdzenie temperatury za pomocą dostępnych w szkole 

termometrów bezdotykowych. Jeżeli pomiar wynosi 38 stopni C lub wyżej – należy 

bezzwłocznie powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.  

4. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy 

poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu ( zgodnie ze 

wskazaniem lekarskim, po konsultacji medycznej i zapewnić kontakt ze szkołą na 

ten czas. 

5. Należy poinformować rodziców/prawnych opiekunów o konieczności 

natychmiastowego powiadomienia szkoły o fakcie możliwości kontaktu ich dziecka 

z osobą chorą na Covid-19 lub skierowaną na kwarantannę.  

6. Pracownik szkoły ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia pracodawcy 

 o fakcie możliwości kontaktu z osobą chorą na Covid – 19 lub skierowaną na 

kwarantannę.  



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora ZSBiO Tczew 

nr 07/05/2021 z dnia 12.05.2021 r. 
 

7. Każdorazowo po zdobyciu wiedzy opisanej w punkcie 5 i 6 dyrektor szkoły będzie 

podejmował decyzje o konsultacji z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz 

organem prowadzącym. 

8. Pracownik szkoły lub rodzic/opiekun prawny czy też pełnoletni uczeń ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły o fakcie pozostania decyzją 

Sanepidu w nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy izolacji.  

9. Nauczyciel lub uczeń pozostający w kwarantannie ma poinformować dyrekcję 

szkoły czy jego stan zdrowia i samopoczucie pozwala na prowadzenie nauczania  

w formie zdalnej. 

10. Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć w szkole miejsce izolacji dla osób,  

u których zaobserwuje się niepokojące objawy. Opiekę nad uczniem pozostającym 

w miejscu izolacji będzie sprawować wyznaczony przez dyrekcję pracownik lub 

pielęgniarka szkolna. 


