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Procedury bezpieczeństwa na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2  

Centrum Kształcenia Zawodowego  

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

 

Organizacja zajęć  
 

 Plan lekcji i przerw układa się w ten sposób, aby zminimalizować kontakty uczniów. 

 Każda klasa odbywa zajęcia w wyznaczonej dla siebie sali, z wyłączeniem zajęć 

zawodowych, informatycznych oraz wychowania fizycznego 

 Uczniowie przychodzą do szkoły o ściśle wyznaczonej dla nich godzinie i opuszczają ją 

niezwłocznie po zakończeniu zajęć 

 Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami i podczas 

pobytu w szkole przebywają w wyznaczonych salach 

 Uczniowie wychodzą ze szkoły najbliższym i najmniej zatłoczonym wyjściem 

 W sali dydaktycznej każdy uczeń ma wyznaczone indywidualne miejsce i nie może go 

zmieniać. Odległości między stanowiskami dla uczniów są maksymalnie zwiększone.  

 Z pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe 

 W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na świeżym powietrzu. 

 Należy wietrzyć sale oraz korytarze szkolne co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Sale gimnastyczne powinny być w miarę możliwości jak najczęściej sprzątane,  

a miejsca, w których uczniowie często przebywają (np. szatnie) - dezynfekowane. 

Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  
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 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami 

 Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły w miejsca często odwiedzane przez 

mieszkańców i zatłoczone. Wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych. 

 Organizacja pracy i jej koordynacja ma utrudnić kontakt ze sobą poszczególnych grup 

uczniów. Korzystanie z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć należy ułożyć 

tak, aby uniknąć organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Zaleca się  stosować osłony 

ust i nosa. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Pracownicy obsługi oraz nauczyciele  pełniący dyżury przy wejściach do szkoły, 

dokonują pomiaru temperatury uczniom i pracownikom i prowadzą rejestr wejść osób 

nie będących stałymi użytkownikami szkoły. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia 

(aktualne numery telefonów). 

 

Organizacja zajęć praktycznych 

 

 W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy  

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. 

 Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń            

nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych. 

 Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie. 
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 W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów -nie więcej niż o 2 osoby.   

Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć 

praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, 

pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych.  

Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni  

na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli 

oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

 Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 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 ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń– 1 ławka szkolna).  

 Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte 

lub zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  
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 Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego 

pomiędzy uczniami. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjścia grup  

do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć). 

 Wyjścia poza teren szkoły można organizować wyłącznie z zachowaniem dystansu 

społecznego albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami         

oraz nauczycielami. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk i w wyznaczonych obszarach). 

 Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem 

SARS-CoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie 

powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną             

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku ucznia 

niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

  Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk lub założenia 

rękawiczek ochronnych. Zaleca się stosowanie osłony nosa i ust.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

instrukcje. 

 

Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

 

 Godziny pracy biblioteki ustalane są według potrzeb uczniów przez bibliotekarza         

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

 Uczeń wchodząc do biblioteki, powinien być poddany ogólnym procedurom 

sanitarnym obowiązujący na terenie szkoły, zaleca się stosowanie osłon ust i nosa. 

 Uczniowie obsługiwani są pojedynczo. Przy stanowisku obsługi znajduje się jedna 

osoba, pozostałe czekają zachowując 1,5 m odstęp. 

 Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans 

przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania 

wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników 

korzystających jednocześnie z biblioteki. 

 Zwracając książkę, czytelnik trzyma ją w ręce do momentu zidentyfikowania pozycji   

w księgozbiorze i odnotowania zwrotu przez bibliotekarza. Następnie odkłada ją          

w wyznaczone miejsce. 

 Przy wypożyczaniu książek uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek. Książki,  

o które proszą, podaje bibliotekarz. 

 Książki zwrócone przez czytelnika poddawane są co najmniej dwudniowej 

kwarantannie, mogą być ponownie wypożyczone po tym czasie. 
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 Czytelnicy są obsługiwani przez bibliotekarza wyposażonego w środki ochrony 

indywidualnej. 

 Stolik, przy którym są obsługiwani czytelnicy i inny sprzęt jest regularnie 

dezynfekowany. 

 Zasady te dotyczą wszystkich, którzy korzystają z biblioteki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy– służy          

do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 

 Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora 

lub osobę go zastępującą. 

 Dyrektor Szkoły: 

1)natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia i wzywa                            

do niezwłocznego odbioru ucznia z jednostki, informując o zaobserwowanych 

objawach; 

2)ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego      

o zakażenie; 

3)sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt,           

aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,              

w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu). 
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 Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 

ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 

 Rodzice izolowanego ucznia: 

1)odbierają ucznia ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku 

jednostki; 

2)niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia ucznia. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  
u pracowników szkoły 

 

 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (m.in. wyposażone w środki ochrony          

i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Uczniu, 

 Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy oraz 

z harmonogramem zajęć. 
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 Nie przychodź na zajęcia jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś             

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej. 

 Zabieraj do szkoły  własny zestaw podręczników i przyborów. Nie będziesz mógł 

pożyczać ich od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce 

wodą z mydłem. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 

ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, 

toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły / zakładu pracy. 

 

 

 


