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PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE 

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU. 

Podstawa prawna 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 

rozporządzenia 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. poz. 493, z późn. zm.2)  

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 

2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach 

3. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020 r., w tym w zakresie: 

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

2) gastronomii, 

3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 

I. Uczniowie 

1. Do  szkoły na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, wysypka, biegunka, bóle brzucha 

itp.. Dzieci do  szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych 

przepisów prawa obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

2. Przy wejściach do szkoły/sal lekcyjnych znajduje się płyn do dezynfekcji i instrukcja jego 

użycia. Wchodzący do szkoły/sali lekcyjnej mają obowiązek dezynfekcji rąk.  

3. Uczniowie podczas korzystania z przestrzeni wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, 

biblioteka) mają obowiązek noszenia maseczek/przyłbic. 

4. Od 1 września uruchomione zostają następujące wejścia do budynku szkoły: 

- dla klas Szkoły Podstawowej nr 38 - wejście obok świetlicy w budynku B, 

- dla klas Szkół Ponadpodstawowych nr 5 - wejście główne w budynku A, wejście obok 

pokoju nauczycielskiego w budynku C. 

5. Uczniowie zawsze wchodzą i wychodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i kierują się do 

swojej szatni zgodnie z opracowanym harmonogramem - przychodzą do szkoły na swoje 

lekcje wg planu lekcji. 

6. Każdego ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk po przyjściu do szkoły 

lub przed wejściem do szatni, przed wejściem na jadalnię, częste mycie rąk (należy umyć 
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ręce przed posiłkiem obiadem, po obiedzie, po wyjściu z toalety- ciepłą wodą 

z mydłem ), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Placówka posiada termometry bezdotykowe, dezynfekowane po każdym użyciu. Mierzenie 

temperatury następuję po zaobserwowaniu u dziecka niepokojących objawów sugerujących 

infekcję. 

8. Maseczki/przyłbice nie obowiązują w takich miejscach, jak: 

boisko szkolne, sale lekcyjne, hala sportowa, świetlica, jadalnia. Podczas zajęć 

maseczki/przyłbice nie mogą leżeć na stole. Uczniowie chowają maseczki/przyłbice  

w klasach na sygnał słowny podany przez nauczyciela. 

9. Każda grupa uczniów przebywa na zajęciach w wyznaczonej stałej sali. Nauczyciele uczący 

przechodzą do tych sal. Wyjątek stanowią zajęcia informatyki z uwagi na potrzebę 

korzystania ze stanowisk komputerowych, zajęcia wychowania fizycznego i inne zajęcia 

wymagające pracowni wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Przed 

wejściem do sali kolejnej grupy uczniów dokonywana jest dezynfekcja pomieszczenia. 

10. Przerwy międzylekcyjne w klasach I – III SP nr 38 organizuje nauczyciel adekwatnie do 

potrzeb dzieci, nie rzadziej niż co 45 min, tak, aby nie pokrywały się z przerwami dla klas 

starszych. W klasach IV – VIII Sp nr 38 i SPP nr 5 uczniowie podczas przerw wychodzą na 

wyznaczone korytarze. Zaleca się w tym czasie w miarę warunków i możliwości  

korzystanie przez uczniów z przebywania na świeżym powietrzu.  

11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku, hali sportowej, salce 

gimnastycznej, siłowni, sali do tenisa stołowego. Zaleca się częste przebywanie na świeżym 

powietrzu. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Używany sprzęt sportowy oraz 

podłoga powinny zostać zdezynfekowane lub umyte detergentem po każdym dniu zajęć,  

w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

12. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Zabrania się wymieniania 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Uczeń nie może  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej wg ustalonego planu. 

a. Z uwagi na bezpieczeństwo, brak miejsca oraz higienę i zachowanie 

odległości/dystansu pomiędzy uczniami 1, 5 metra  i nauczycielami na świetlicy 

przebywają tylko zapisani uczniowie. 

b. W świetlicy obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii: dzieci 

często myją i dezynfekują ręce, w miarę możliwości zachowują dystans społeczny, 

korzystają ze zdezynfekowanych zabawek i pomocy, używają własnych przyborów 

plastycznych (nie pożyczają od siebie, nie wymieniają się nimi), siedzą/bawią się  

w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Dzieci nie przynoszą do świetlicy 

niepotrzebnych przedmiotów, własnych zabawek itp.. 

c. Pomieszczenie świetlicy jest często wietrzone, nie rzadziej niż raz na godzinę. W 

pomieszczeniu znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować. Pozostałe należy usunąć z sali lub uniemożliwić do nich dostęp. 

Świetlica i używane zabawki, sprzęt sportowy i gimnastyczny jest myty  

i dezynfekowany nie rzadziej niż dwa razy dziennie: po I zmianie i na zakończenie dnia.  
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d. Dzieci przychodzą na świetlicę i opuszczają ją zgodnie z kartą zapisu. Opiekun 

przyprowadza dziecko do przedsionka szkoły, uczeń dezynfekuje ręce i samodzielnie 

udaje się do szatni i do świetlicy. Jeśli rodzic odbiera dziecko ze świetlicy,  

z przedsionka szkoły dzwoni na świetlicę i czeka na dziecko.  

19. Biblioteka szkolna: 

a. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach. 

b. Uczniowie nie wybierają samodzielnie książek.  

c. W bibliotece uczniowie zachowują dystans społeczny i stosują się do poleceń 

nauczycieli biblioteki. 

d. Zwracane książki i inne materiały piśmiennicze podlegają trzydniowej 

kwarantannie – wszystkie zasady zachowania bezpieczeństwa i zasad dystansu  

i higieny – zostają opisane w regulaminie biblioteki. 

II. Rodzice/opiekunowie 

1.Opiekunowie zobowiązani są do  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. W przestrzeni wspólnej szkoły 

opiekunów obowiązują następujące zasady: 

- brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  

- osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub stosowanie rękawiczek ochronnych 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

- zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem i od pracowników 

szkoły min. 1,5 m. 

2. Ograniczone  zostaje  do minimum przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz  - jedynie 

na terenie części wejściowej do szkoły lub w wyjątkowej sprawie dana osoba może udać się do 

sekretariatu szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, pod warunkiem: 

obowiązkowego stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk i tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. Osoba taka winna wpisać się do zeszytu wejść i wyjść ze szkoły (portiernia przy 

wejściu głównym w budynku A). 

 3. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów niezwłocznie po rozpoczęciu 

roku szkolnego. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania połączenia lub 

wiadomości sms ze szkoły. W tym celu należy podać rodzicom numery telefonów szkolnych, 

z których może być połączenie w sprawie zdrowia i samopoczucia dziecka.  

 4.W przypadku manifestowania przez dziecko objawów chorobowych, rodzice/opiekunowie 

natychmiast odbierają dziecko ze szkoły swoim transportem. 

 

III. Nauczyciele 

1. Nauczyciele pracują wg ustalonego planu lekcji i dyżurów. 

2. Do szkoły  przychodzi nauczyciel  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

3. Na lekcjach nauczyciel nie musi korzystać z maseczki/przyłbicy i rękawiczek. 

4. W częściach wspólnych nauczyciele stosują maseczkę/przyłbicę (podczas przerw na 

dyżurach, na korytarzach, w jadalni, w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach 

administracji i sekretariacie szkoły). 
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5. Nauczyciel odpowiada za regularne wietrzenie sal lekcyjnych co najmniej raz na godzinę, 

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

6. Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora szkoły, higienistkę, a uczeń  zostaje odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu (gabinet 126B dla SP nr 38, gabinet105C dla SPP nr 5) przy min. 2 m 

odległości od innych osób. Dyrektor lub wyznaczona osoba (wychowawca, nauczyciel, 

pracownik sekretariatu) natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów  

o konieczności szybkiego odebrania dziecka ze szkoły. Następnie dyrekcja kontaktuje się 

telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Bielsku-Białej (centrala 

33-816-00-12, telefon alarmowy w dni robocze w godzinach 7:25–15:00 tel. 33-499-29-

22, całodobowo:  tel. 504-022-816, 514-122-992) w celu uzyskania decyzji co do 

dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, zostają 

przez nauczycieli  usunięte. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

9. Boisko szkolne jest do dyspozycji uczniów w godzinach ich nauki na terenie szkoły. 

Nauczyciel dopilnowuje, aby uczniowie korzystając z boiska przestrzegali ustalonych 

zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. 

10. Po zakończeniu nauki - z boiska korzystają osoby z zewnątrz na dotychczasowych 

zasadach (procedura korzystania z boiska szkolnego).  

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupach międzyoddziałowych dba aby były one 

prowadzone z zachowaniem odpowiedniego dystansu i w bezpiecznych i higienicznych 

warunkach. 

12. Nauczyciel podczas dyżurów w czasie przerw zachowuje odpowiedni dystans, ale 

bezwzględnie czuwa nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zasad przez uczniów.  

III. Pracownicy szkoły: 

1. Do szkoły  przychodzi pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

2. Każdy pracownik szkoły zachowuje rygory bezpieczeństwa obowiązujące w czasie 

pandemii: odpowiednią odległość i dystans od innych osób (uczniowie, nauczyciele, 

rodzice, inne osoby), w przestrzeniach wspólnych zakłada osłonę nosa i ust, stosuje 

rękawiczki ochronne lub często myje i dezynfekuje ręce.  

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie  powiadamia 

dyrektora/wicedyrektora lub inne osoby – higienistkę szkolną, wychowawcę. 

4. Pracownicy dopilnowują, aby uczniowie i dzieci (szczególnie z młodszych klas)   często 

myły ręce  wodą z mydłem: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

6. Wyznaczeni pracownicy dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, (w tym rodzice 

uczniów), wchodzące do szkoły - dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 
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ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

Pracownicy obsługi są łącznikiem pomiędzy nauczycielami, gabinetem dyrektora, 

sekretariatem szkoły, a osobami z zewnątrz. 

7. W sekretariacie szkoły – przebywają osoby (pojedynczo), które koniecznie muszą 

załatwić sprawę - przy zachowaniu odpowiedniego dystansu i za ścianką. Nie ma 

możliwości przebywania i niepotrzebnego wchodzenia na teren sekretariatu i innych 

pomieszczeń administracji. 

8. Wyznaczeni pracownicy obsługi nadal dopilnowują zasad korzystania z boisk szkolnych 

na dotychczasowych zasadach. 

IV  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do budynku uczniowie, nauczyciele i inne osoby wchodzące na teren 

szkoły obowiązkowo dezynfekują dłonie. 

2. Wyznaczeni pracownicy każdego dnia stoją przy wejściach do szkoły i pilnują 

bezpiecznego wejścia i wyjścia uczniów do/ze szkoły z zachowaniem dystansu  

i dezynfekcją rąk.   

3. W placówce należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to 

dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem po skorzystaniu z toalety. 

W pomieszczeniach sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk i instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. W codziennych pracach porządkowych szczególnie uwzględnia się utrzymywanie 

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz toalet. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, 

aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy, 

przyłbice, które wykorzystują w miarę konieczności. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, oraz korzystania z płynu do dezynfekcji. 

8. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.  

9. Sale lekcyjne i części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Wszystkie pomieszczenia na terenie szkoły są codziennie myte i dezynfekowane po 

zakończonych zajęciach. 

11. Szafki szatniowe są każdego dnia przemywane i dezynfekowane. 

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

na bieżąco czyszczone i dezynfekowane. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są  odpowiednimi 

środkami dezynfekującymi  po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

V. Spożywanie posiłków w szkole 

1. W szkole działa jadalnia,  zgodnie z obowiązującymi warunkami higienicznymi  

i przepisami prawa. 
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2.  Bezpieczeństwo pracowników polega głównie na zachowaniu  odpowiedniej  

odległości  stanowisk pracy (min. 1,5 m), w przypadku braku takiej możliwości 

zapewnia się środki ochrony osobistej. 

3. W kuchni i na jadalni  utrzymana jest wysoka higiena stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej.  

4. Wydawanie obiadów odbywa się wg ustalonego harmonogramu. W miarę możliwości 

przy stoliku spożywają obiad rówieśnicy z danej klasy. 

5. Po spożyciu obiadu na każdej przerwie obiadowej zapewnione jest czyszczenie blatów 

stołów i poręczy krzeseł.  

6. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. Sztućce wielokrotnego użytku są wydawane 

wraz z posiłkiem.  

7. Ze stolików należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki). 

8. Posiłki wydawane są przez wyznaczoną obsługę stołówki. W miarę możliwości zaleca 

się stosować dystans społeczny między osobami. 

9. Przed zejściem na obiad uczniowie mają obowiązek umycia i dezynfekcji rąk.  

10. Podczas przebywania na jadalni należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi 

i nauczyciela dyżurującego.  

11. Należy ograniczyć do minimum kontakt personelu kuchennego z nauczycielami  

i uczniami. 

VI   Inne: 

1. Na terenie szkoły znajdują się pomieszczenia/gabinet pielęgniarki, z którego mogą 

korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy – a zasady korzystania z w/w – jego 

godzin pracy oraz wymagania są określone w przepisach prawa z uwzględnieniem 

aktualnych wytycznych  m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2.  Gabinety 126B i 105C są miejscami izolacji w razie konieczności odizolowania ucznia 

lub pracownika placówki. 

3. Na okres I półrocza - wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych. 

VII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. 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. 

2. Wyznaczone zostały i przygotowane  (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenia w których będzie można odizolować osobę  

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (gabinety 126B i 105C). 

3. 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. 
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4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

      Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. 

Powyższe zalecenia/procedury zostają wprowadzone z dniem 1 września 2020 roku do 

odwołania z możliwością ich modyfikowania i mogą ulec zmianie - w zależności od sytuacji 

na terenie szkoły i regionu. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

