
Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2  w Piotrkowie Trybunalskim  

w czasie pandemii wywołanej COVID – 19 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 
  

Procedury dotyczące zachowania się uczniów i pracowników oraz innych 

osób przebywających na terenie szkoły: 

 
Niniejszy dokument uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego    

i Ministra Zdrowia. Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze mianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

(Dz.U. 2020 poz. 871 ze zmianami). Rozporządzenie Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

§ 1. 

Organizacja zajęć w szkole  

1. Do szkoły uczęszcza uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub         

w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wszyscy wychowawcy, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, zapoznają uczniów         

z procedurą bezpieczeństwa na okoliczność profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania 

COVID-19 obowiązującej w szkole. Fakt ten odnotują w dzienniku lekcyjnym. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk, płyn do dezynfekcji oraz instrukcja jego użycia. Uczniowie są 



zobowiązani do noszenia na terenie szkoły maseczki/przyłbicy oraz rękawiczek 

jednorazowych. 

4. Osoby wchodzące z zewnątrz (rodzice i  interesanci) są ewidencjonowani na dyżurce. 

Wpisują datę, imię i nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia, numer kontaktowy.  

 

§ 2. 

Przychodzenie, wychodzenie, przebywanie uczniów w szkole 

1. Uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem, znajdującym się przy wejściu do 

placówki.  

2. Uczeń jest zobowiązany do noszenia środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, 

rękawiczki jednorazowe).  

3. Na terenie szkoły należy zachować dystans między osobami – minimum 1,5 m. 

4. Odbiór korespondencji dostarczanej przez kurierów/listonoszy odbywa się przy 

wejściu do szkoły z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Adresat osobiście 

stawia się przy wejściu do szkoły.  

§ 3. 

Funkcjonowanie podczas zajęć 

1. W zajęciach edukacyjnych nie może uczestniczyć uczeń oraz kadra pedagogiczna, 

którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Każdy uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły musi być zabezpieczony w środki 

ochrony osobistej (maseczki, przyłbice). Maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu 

miejsca w sali lekcyjnej; 

3. Na terenie całej szkoły istnieje obowiązek przestrzegania zasad higieny, częstego 

mycia rąk, dezynfekowania płynem znajdującym się w dozownikach w każdej sali 

lekcyjnej, bibliotece i stołówce szkolnej oraz zasłanianie ust i nosa w 

przestrzeniach wspólnych;  

4. W czasie trwania lekcji nakaz noszenia maseczek/przyłbic nie obowiązuje.  

5. Zajmując miejsce w dwuosobowej ławce w sali lekcyjnej, należy utrzymać między 

sobą maksymalną odległość;  



6. Na czas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 

7. Uczniowie nie przemieszczają się po sali lekcyjnej – są odpytywani w ławce. 

8. Po zajęciach nauczyciel kończący dane zajęcia wietrzy salę. 

9. Sale podczas przerw są zamknięte na klucz. 

10. Na terenie szkoły nie należy nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

11. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie 

przygotowanych w tym celu, oznaczonych, zamykanych, wyłożonych workiem 

foliowym koszy. 

12. Uczniowie uczęszczający na zajęcia przedmiotów zawodowych przynoszą 

rękawiczki jednorazowe. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia czy uczniowie 

posiadają rękawiczki. Jeśli nie, to nie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciel 

prowadzący zajęcia ma obowiązek zdezynfekować przybory.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. Za bezpieczeństwo sanitarne zajęć praktycznych poza terenem szkoły odpowiada 

podmiot, w którym odbywają się praktyki. 

15. Podczas zajęć wychowania fizycznego realizowane są tylko takie aktywności, 

które nie wymagają kontaktu. 

16. Po zakończeniu zajęć, w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz noszenia 

maseczek/przyłbic.  

17. W czasie przerw, w zależności od warunków pogodowych, uczniowie  przebywają 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

18. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z zasadami organizacji zajęć 

lekcyjnych. 

19. Po zakończonych lekcjach uczniowie nie powinni przebywać na terenie szkoły            

z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. 

20. Ze względu na podniesione ryzyko zakażenia szatnia zostaje zamknięta.  

21. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian 

organizacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na zakażenie lub 

zachorowanie uczniów lub pracowników np. jeśli uczniowie będą gromadzić się 

na korytarzach nie zachowując społecznego dystansu 1,5 m;  



§ 4. 

Biblioteka, gabinet pielęgniarki 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

2. Do biblioteki szkolnej uczniowie wchodzą pojedynczo. Zachowują 2 m dystansu 

społecznego od nauczyciela bibliotekarza. 

3. Uczniowie przed wejściem do biblioteki zachowują 2 m dystansu społecznego 

od pozostałych oczekujących. 

4. Uczeń korzystający z biblioteki jest obowiązany nosić środki ochrony osobistej, 

w tym maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. 

5. Książki i inne materiały zwrócone do biblioteki są odkładane do specjalnych pudeł 

znajdujących się w czytelni na okres kwarantanny 3 dni. Każde pudło opisane jest datą 

przyjęcia. Na każdy dzień przewiduje się kolejne pudełko. 

6. Kontakt z pielęgniarką szkolną odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa, zgodnie z harmonogramem dostępnym na drzwiach gabinetu. 

§ 5. 

Gastronomia 

1. Korzystanie ze sklepiku szkolnego odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad 

ostrożności (zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa).  

§ 6. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel               

w połączeniu z podwyższoną temperaturą (38 stopni), powinny założyć maseczkę        

i odizolować się od innych osób. Należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt Dyrektorowi 

Szkoły bądź jego zastępcom. 

2.  Uczeń nie może odmówić poddania się zalecanej izolacji i skierowania go do lekarza 

POZ w celu oceny stanu zdrowia. Takie osoby nie mogą uczestniczyć w lekcjach; 



3. Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu:  

a)  budynek A – gabinet pedagoga;  

b) budynek B – gabinet pielęgniarki, 

Ucznia odprowadza do wyznaczonego miejsca osoba wyznaczona przez Dyrektora 

Szkoły z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności (odpowiednia odległość, 

zakrywanie nosa i ust). 

4. Nauczyciel informuje opiekunów/ rodziców o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy 

stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń 

powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu                  

i skorzystać z teleporady medycznej. O fakcie pozytywnej diagnozy COVID-19 lub 

obowiązku kwarantanny związanej z możliwym narażeniem na zakażenie rodzice 

ucznia bądź pracownik szkoły zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły. 

5. Pomiar temperatury ciała u uczniów możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu 

zgody rodzica, opiekuna prawnego bądź pełnoletniego ucznia. 

 

§ 7. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny 

osobistej, częstego mycia oraz dezynfekcji rąk. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się  on telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane są 

zalecenia państwowego inspektora sanitarnego. 



6. Nauczyciel i inny pracownik szkoły nie może odmówić poddania się zalecanej izolacji 

i skierowania go do lekarza POZ w celu oceny stanu zdrowia. Takie osoby nie mogą 

prowadzić zajęć lub wykonywać innych czynności zawodowych; 

7. Pomiar temperatury ciała u pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej 

możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. 

§ 8. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni 

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

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Sale, w których odbywają się zajęcia, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne 

w szkole utrzymywane są w czystości poprzez dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

3. Dezynfekowane są również na bieżąco: peryferia, monitory dotykowe, laptopy, sprzęt 

i urządzenia wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć przedmiotów 

zawodowych. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty informujące 

o zasadach prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

– instrukcje dezynfekcji. 

5. Na terenie szkoły są rozmieszczone i oznaczone pojemniki do utylizacji 

jednorazowych rękawiczek i maseczek.  

 

 

  

 


