
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2                                  

w Bełchatowie z dnia 14.05.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W BEŁCHATOWIE W OKRESIE 
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Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 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 MEiN, MZ i GIS z dnia 12 maja 2021 r. do organizacji nauki od 17 maja 2021 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 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824)     

 

Ogólne wytyczne dla osób przebywających na terenie szkoły 

 Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są 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. 

 Rekomendowany jest kontakt z osobami z zewnątrz z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

 Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą mieć zakryte usta i nos oraz są 

zobowiązane do przebywania w wyznaczonych strefach. 

 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk zgodnie                   

z instrukcją zamieszczoną obok płynu dezynfekcyjnego lub zakładają rękawiczki 

ochronne. 

 W szkole obowiązuje rejestr wejść i wyjść interesantów. 

 W szkole funkcjonuje monitoring utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się 

zajęcia, konsultacje, egzaminy zewnętrzne, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek                                       

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur                             

i włączników. 



 Po zakończeniu zajęć w sali lekcyjnej oraz gimnastycznej używany sprzęt oraz podłoga są 

myte lub dezynfekowane.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy są zobowiązani przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń tak, aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Osobom przebywającym na terenie szkoły zaleca się  regularne mycie rąk wodą                           

z mydłem. 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

 Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 Pracownicy nie powinni przemieszczać się po placówce bez uzasadnionej potrzeby. 

 Na parterze szkoły została wyznaczona sala przeznaczona do izolacji osób, u których 

zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem tzw. izolatorium. 

 Do egzaminów organizowanych w szkole stosuje się odpowiednio wytyczne Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania 

i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. 

 Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów i pracowników szkoły zgodnie z 

harmonogramem pracy umieszczonym na drzwiach. Do biblioteki należy wchodzić 

pojedynczo, zachowując odstęp i zasady higieny. Książki oddawane do biblioteki są 

składowane w oddzielnym pomieszczeniu z oznaczeniem daty w której zostały przyjęte, 

celem zachowania kwarantanny. 

 Na terenie szkoły znajdują się oznakowane pojemniki do wyrzucania zużytych 

jednorazowych środków ochrony (maseczki, rękawiczki). 

Nauczyciel  

 Nauczyciel informuje uczniów o zasadach bezpieczeństwa obecnie obowiązujących                   

w szkole. 

 W miarę możliwości rekomenduje się organizację pracy podczas zajęć lekcyjnych, która 

umożliwi zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w sali. 

 Podczas zajęć praktycznych, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu pomiędzy 

uczniami należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki). 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 



 Rekomenduje się w miarę możliwości prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na 

świeżym powietrzu. 

 Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

należy usunąć z sali lub uniemożliwić do nich dostęp.  

 Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym.  

 W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 Salę, w której odbywają się zajęcia należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę,                              

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie przed wyjściem z sali na przerwę 

założyli maseczki. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.                   

Uczniowie 

 Nie przychodzą do szkoły, jeżeli mają jakiekolwiek objawy chorobowe sugerujące 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W drodze do i ze szkoły są zobowiązani przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 Uczniowie klas pierwszych i drugich wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony 

szatni, klas trzecich wejściem głównym. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji zakładają rękawiczki. 

 W szkole w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety, itp.) obowiązkowo 

noszą maseczkę. 

 Maseczkę uczeń może zdjąć w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca w ławce. 

 Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki 

na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będą mogli 

ich pożyczać od innych uczniów. 

 Nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



 W sali lekcyjnej starają się zachowywać zasadę 1 uczeń – 1 ławka. 

 Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu,                       

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Zużyte jednorazowe środków ochrony (maseczki, rękawiczki) wyrzucają do 

oznakowanych pojemników znajdujących się na korytarzach szkoły. 

 Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów zgodnie z harmonogramem pracy 

umieszczonym na drzwiach. Do biblioteki należy wchodzić w maseczce pojedynczo, 

zachowując odstęp i zasady higieny.  

 

Rodzice 

 Zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa w okresie epidemii Covid -19 

obowiązującymi na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie. 

 Na bieżąco przekazują wychowawcy lub dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia 

ucznia. 

 Nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli ma jakiekolwiek objawy chorobowe sugerujące 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice są zobowiązani do: 

- niezwłocznego odbierania telefonów z placówki, 

- zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły, 

- systematycznie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. 

częstym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas 

kichania i kasłania, 

- zapewnienia dziecku maseczki, 

- niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

 Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną a także sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy nie 

powinni przychodzić do pracy, 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. 



 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznej z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

 Po konsultacji medycznej, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, pracownik 

niezwłocznie jest izolowany w izolatorium lub opuszcza teren szkoły i zobowiązany jest 

do kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz stosowania się ściśle 

do uzyskanych instrukcji i poleceń. 

 Uczniowie przebywający w sali z osobą z objawami, opuszczają pomieszczenie pod 

opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, myją i dezynfekują ręce. 

 Obszar, w którym poruszała się i przebywała podejrzana o zakażenie osoba, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty). 

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

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/                   

oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek 

objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Jeżeli uczeń na terenie szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować 

go w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium, wyposażonym w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób.  

 Uczniowi dokonuje się pomiaru temperatury ciała.  

 Termometr bezdotykowy należy dezynfekować po użyciu w danej grupie, natomiast 

termometry inne niż termometr bezdotykowy dezynfekuje się  po każdym ich użyciu. 

 Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia, którzy są zobowiązani do niezwłocznego 

odbioru dziecka ze szkoły, kontaktu z lekarzem i Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

 Rodzic telefonicznie zawiadamia szkołę o przybyciu i oczekuje na dziecko na zewnątrz 

budynku. 

 Uczniowie oraz nauczyciel przebywający w sali z uczniem z objawami, opuszczają 

pomieszczenie, myją i dezynfekują ręce. 

 Obszar, w którym poruszała się i przebywała podejrzana o zakażenie osoba, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty). 



 Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem Covid-19. 

 

Postępowanie z odpadami stanowiącymi środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)  

1. Stosowanymi przez osoby zdrowe: 

 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.  

2. Stosowanymi przez osoby przebywające w izolatorium: 

 osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, 

worek spryskuje preparatem wirusobójczym;  

 worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;  

 należy odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z 

odpadami do odbioru;  

 po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu 

z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z 

pomieszczenia, w którym przebywa;  

 osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony 

przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza 

przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego 

zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej 

lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;  

 worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do 

gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te 

odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;  

 przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, 

używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce. 

 


