
Procedury bezpieczeństwa Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Opolu 

na czas pandemii koronawirusa COVID19. 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 sierpnia 2020 r.,  

 

I. Organizacja pracy szkoły 

1. Do szkoły nie może wejść uczeń, uczestnik zajęć, rodzic lub inne osoby z zewnątrz  

z objawami wskazującymi na infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy 

przebywają na kwarantannie lub izolacji w związku z COVID – 19. 

 

1. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole zostaje ograniczone do niezbędnego minimum tzn. 

tylko w wyznaczonych obszarach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: obowiązuje 

bezwzględna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.  

 

2. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk; przy dystrybutorach z płynem 

dezynfekcyjnym znajdują się informacje o obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcja użycia 

środka dezynfekującego. 

 

3. W drodze do i ze szkoły zaleca się uczniom i pracownikom szkoły przestrzeganie aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, szczególnie przy dojeździe 

do szkoły środkami komunikacji publicznej (pociągami czy autobusami). 

 

 

4. We wszystkich sprawach zaleca się komunikowanie ze szkołą drogą telefoniczną bądź 

elektroniczną (e-dziennik, maile). 

 

 

5. Rodzice dzieci, u których temperatura ciała jest stale podwyższona; cierpią na inne 

schorzenia, których objawy przypominają infekcję górnych dróg oddechowych muszą  

dostarczyć do gabinetu pielęgniarki szkolnej stosowne zaświadczenie wydane przez lekarza. 

 

6. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które używane będą w przypadkach wskazujących 

na infekcję dróg oddechowych czy podwyższoną temperaturę. Będą one dezynfekowanie go po 

użyciu w danej grupie. 

 

7. Każdy uczeń powinien być zaopatrzony w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę 

jednorazową lub wielokrotnego użytku).  

 

8. Po wejściu do szkoły jednorazową maseczkę ochronną uczeń wyrzuca do specjalnie 

wyznaczonego pojemnika, maseczkę wielokrotnego użytku przechowuje w zamkniętym 

woreczku foliowym, w który powinien być zaopatrzony. 

 

9. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnie) 

obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W szkole wyznaczone są pomieszczenie do izolacji 

osób z objawami chorobowymi. 

 



10. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel musi: 

• zgłosić ten fakt dyrektorowi lub dyżurującemu wicedyrektorowi, 

• bezzwłocznie odizolować osobę z objawami chorobowymi w odrębnym pomieszczeniu 

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 

 

11. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły: zaleca się własny środek transportu. 

 

 

12. Rodzic, opiekun prawny dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach 

nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych.  

 

II. Organizacja zajęć szkolnych 

 

1. Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w stanie zagrożenia 

epidemicznego prowadzi zajęcia od  godz. 8.00 do 17.25 

 

2. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach na terenie szkoły rodzice zobowiązani 

są do powiadomienia szkoły lub wychowawcy klasy z jednodniowym wyprzedzeniem  

(za pomocą dziennika elektronicznego) 

 

3. Na zajęcia uczeń przynosi własne przybory szkolne oraz środki higieniczne, a także drugie 

śniadanie oraz napoje. 

 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,  

z uwzględnieniem potrzeb uczestników zajęć. 

 

5. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie nie zmieniają sali w czasie kolejnych zajęć. 

 

6. Po skończonych zajęciach uczeń opuszcza teren szkoły. 

 

7. Wszelkie pomoce dydaktyczne używane przez uczniów na lekcjach (sprzęt sportowy, sprzęt 

do zajęć praktycznych na przedmiotach zawodowych i inne) powinny być dezynfekowane lub 

umyte po dniu zajęć lub po użyciu. 

 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka szkolnego, boiska szkolnego oraz pobyt 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły (podczas lekcji umożliwiających takie prowadzenia 

zajęć oraz podczas przerw). 

 

11. Zaleca się jeśli to możliwe prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym 

powietrzu (obiekty sportowe w mieście Opolu). 



12. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym 

specjalistycznych, za zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Za zachowanie 

reżimu sanitarnego w czasie zajęć wychowania fizycznego odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

 

14. Części porządkowe zajęć wychowania fizycznego przeprowadzane są w miarę możliwości 

na szkolnym podwórzu. 

 

15. Z dwóch szatni na zajęciach wychowania fizycznego korzysta tylko jedna klasa (jedna 

grupa – jedna szatnia) 

 

16. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy  

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. 

17. Zajęcia pozalekcyjne organizowanych w szkole mogą odbywać się za zgodą dyrektora. Na 

zajęciach takich może jednorazowo przebywać do 15 osób. 

 

18. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy są określone  

w wewnętrznym regulaminie pracy biblioteki 

 

19. Zasady korzystania ze specjalistycznych pracowni w tym zawodowych, sali gimnastycznej 

znajdują się w wewnętrznym regulaminie szkoły. 

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk 

przez wszystkie osoby. 

2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i uczniów.   

3. Wszystkich pracowników szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego  

między sobą min. 1,5 m.   

4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, armatury 

sanitarnej (umywalki i baterie, deski sedesowe), klawiatury, myszek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach. 

5. Weryfikację prac porządkowych przeprowadza kierownik gospodarczy szkoły lub 

osoba przez niego uprawniona po przez obowiązujące w szkole listy kontrolne, na 

których pracownik potwierdza wykonanie tych prac. Listy kontrolne powinny zawierać 

datę, godzinę, miejsce i zakres wykonania prac porządkowych i dezynfekcyjnych oraz 

podpis pracownika wykonującego prace. 

6. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 



7. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności w pomieszczeniu uczniów   

z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  

8. Wietrzenie sal, w których przeprowadzane są zajęcia odbywa się przynajmniej raz na 

godzinę. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej: osłona na usta i nos, przyłbice, jeżeli występuje 

taka konieczność, rękawice ochronne. 

10. Wszystkie pomieszczenia  sanitarno-higieniczne zaopatrzone są w środki higieny jak 

mydło, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk. 

11. Pomieszczenia szkolne sprząta i dezynfekuje się na bieżąco w tym: 

• mycie podłóg raz dziennie po zakończeniu zajęć, 

• mycie podłogi w sali gimnastycznej dwa razy dziennie środkami myjącymi, 

• dezynfekcja podłogi w sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu lub wg. potrzeb,  

• dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, 

armatury sanitarnej (umywalki i baterie, deski sedesowe) dwa raz dziennie, 

• dezynfekcja blatów w salach lekcyjnych codziennie po zakończeniu zajęć. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób przebywających na 

terenie szkoły 

 

1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe.  

 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 r. życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w 

miarę możliwości praca zdalna). 

 

3. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie podejmują pracy, 

pozostają w domu, kontaktują się z służbami medycznymi oraz kierownictwem szkoły. 

4. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 

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

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.  

 

6. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

8. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.  

 

9. W szkole wyznacza się miejsce izolacji dla uczniów przejawiających objawy chorobowe .  

O zaistniałej sytuacji powiadamia się niezwłocznie rodziców, opiekunów prawnych. Rodzic  



ma obowiązek stawić się w szkole niezwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy 

chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.  

 

10. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

V. Rodzice, opiekunowie prawni 

 

1.Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi 

procedurami dotyczącymi organizacji zajęć w szkole 

2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice, opiekunowie prawni mogą przebywać jedynie 

w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni. 

3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez 

pracowników szkoły. 

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka rodzice, 

opiekunowie prawni zobligowani do nieprzysyłania dziecka do placówki szkolnej oraz 

poinformowania szkoły o rezygnacji z zajęć. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza procedura została sporządzona i obowiązuje w Zespole Szkół Elektrycznych im. 

Tadeusza Kościuszki w Opolu.  

2. W zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie kraju procedura może 

ulec zmianie mającej na celu dostosowanie jej do obowiązujących przepisów lub wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy Ministra Edukacji Narodowej.  

3. O wszelkich zmianach rodzice, opiekunowie prawni uczniów, uczniowie oraz pracownicy 

szkoły będą poinformowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi 

kolejnymi aktualizacjami. 

5. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

 

 

 


