
ZARZĄDZENIE Nr 18/20 
DYREKTORA   ZESPOŁU SZKÓŁ im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

z dnia 25 sierpnia 2020 r.   
w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed 

Covid-19  
 
        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych  

i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie 

stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się 

Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-9 do 

zarządzenia.  

 
§ 2. 

 
     Wyznaczam na dzień 25.08.2020.  szkolenie pracownikom pedagogicznym Zespołu Szkół im. 
prof. J. Groszkowskiego i pracownikom administracyjno-obsługowym z zasad postępowania 
zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.   
 

§ 3. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

                          
Dyrektor 

 
mgr inż. Lidia Gereło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie epidemii 

 

1. Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie 

sanitarnym : 

 

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 59 ze zm.); 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -

art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5; 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18; 

5) Rozporządzenie MEN 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. 

z 2020 r. poz. 493 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2215); 

7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od                              

1 września 2020 r; 

8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – 

art. 207 

9) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1389)    - zamiast rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.  

10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie                         

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1385) 

 

 

 

 

 

 



Możliwe 3 warianty funkcjonowania szkoły  

A – 

tradycyjna 

forma 

kształcenia 

Jest to wariant podstawowy. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. 

Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły 

będzie mógł przejść na wariant B lub C. 

B – 

hybrydowa 

forma 

kształcenia 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne) – w 

zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy 

placówce.  

 

C – 

kształcenie 

zdalne 

Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).  

 

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

• 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. 

• Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym do budynku szkoły umożliwione zostało skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

• Opiekunowie  dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady: 

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

c)   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). 

• Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad 

higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

• Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować 

ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej. 

• 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, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą 

zdalnych form komunikacji mogą być również zebrania z rodzicami oraz spotkania w 

sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów. 



• W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

• Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

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

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

• W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły. 

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

• Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

• Nauczyciel mający blokowe nauczanie organizuje przerwy dla swoich uczniów w 

interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

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

• W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  u 

pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 

wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 

dotyczących poszczególnych branż. 

• Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą 

dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, 

korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w sekretariacie szkoły, 

przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania dodatkowe 



środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów 

nauczycieli. 

• Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

• 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. 

• Higienistka szkolna, ustala zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Przy wejściu głównym  umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

•  Wszystkie osoby, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały 

dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

• Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

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

gastronomicznych, klawiatur, włączników. 

• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

• Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/ pracownika 

• 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. 

• W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z 

zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób i odprowadza się go do  

sali nr 6 na terenie budynku szkoły, lub do  pokoju nauczycielskiego przy sali 

gimnastycznej 39 na terenie warsztatów. Należy niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia, uczeń przebywa w nim do momentu 



pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych. Należy poprosić 

rodziców/opiekunów prawnych o poinformowanie szkoły w sprawie wyników 

konsultacji lekarskiej. 

1. Pracownicy szkoły 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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

• Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad. 

 

 

 

Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08.2020 r.  

 

 

Procedura wejścia ucznia/rodzica do  szkoły  
 

 

 

I. Wejście ucznia/rodzica do szkoły 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi. 

2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi


3. Przed wejściem na teren szkoły, uczeń, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce 

płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły. 

 

4. W trakcie lekcji uczeń może ale nie musi mieć założoną maseczkę, przyłbicę. 

 

5. Uczeń do szkoły przynosi 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. 

 

6. W czasie przerw lekcyjnych, w trakcie przemieszczania się po korytarzach szkolnych, 

uczeń musi mieć założoną maseczkę, przyłbice. 

 

7. Rodzic przychodzący  do szkoły zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch 

metrów. 

8.  Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych. 

9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

10.  Rodzic /prawny opiekun oczekujący na nauczyciela na terenie szkoły, ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08.2020 r.  

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne  

 

 

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą 

korzystać z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

społecznego. 

2. Każdorazowo przed wyjściem na  boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom 

zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca 

uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska. 

3. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez 

nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

4. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, uczniowie 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. 

5. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  



miejscu. 

6. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia 

uczniów. Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu 

przez nauczyciela liczby uczniów i, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu 

społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady 

zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

7. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez 

oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy 

uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna 

grupa uczniów może przebywać na boisku po zakończonych czynnościach 

dezynfekcji.   

 

Załącznik 3 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08. 2020 r.  

 

 

 

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 (maska jednorazowa z filtrem 

FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 

miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium (sala nr 6 na terenie budynku szkoły, lub do  

pokoju nauczycielskiego przy sali gimnastycznej 39 na terenie warsztatów), gdzie 

wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 



9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli ręce, zdezynfekowali, 

prawidłowo zdjęli strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

11. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom. 

12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 

Załącznik 4 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08.2020 r.  

 

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 strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje zdrowym uczniom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

 

 



 

Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia  25.08. 2020 r.  

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. 

Groszkowskiego 
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo 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 się przed portiernią szkoły, zgłasza  

portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 

nazwisko nauczyciela. Portier dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik portierni 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 lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 

177888865 lub drogą mailową dziennika Vulcan, wicedyrektorem, kierownikiem 

szkolenia praktycznego – tel. 177888859, sekretariat - tel. 177888850,51, pedagog – 

tel. 177888857 lub mailowo przez dziennik Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu 

wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki . 

 

 

 



 

Załącznik 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia  25.08. 2020 r.  

 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 

pojemnika/worka na odpady zmieszane 



Załącznik 7 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08. 2020 r.  

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, 

innych  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /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, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

Załącznik 8 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .18 

z dnia 25.08.2020 r.  

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali  dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 

po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


