
 

Zasady organizacji 

Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie 

w czasie epidemii, 

 z uwzględnieniem specyfiki placówki, zaleceń 
wskazanych w przedmiotowych wytycznych 

oraz aktualnych przepisów prawa    

 

Warianty funkcjonowania szkoły: 

A) Wariant A – tradycyjna forma kształcenia (na podstawie ogólnych 
wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół 
i placówek od 1 września 2021 r.) 

B) Wariant  B – częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły - forma 
hybrydowa (na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej) 

C) Wariant C -  zdalna forma kształcenia (na podstawie opinii Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. A - Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

Organizacja, zasady, procedury 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół  
i placówek oświatowych. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół 
i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

 

1. Podstawy prawne organizacji pracy ZS Nr 2 w Rzeszowie w roku szkolnym 

2021/2022 w reżimie sanitarnym. 

2. Działania dyrektora w celu przygotowania szkoły do kształcenia w formie 

stacjonarnej. 

3. Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników 

przed zakażeniem koronawirusem. 

4. Informacja dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2021 r.  

5. Protokół kontroli bhp i spełniania wytycznych MEN, GIS i MZ   

6. Program szkolenia dla pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz 

odpowiedniego reagowania w szkole w okresie stanu epidemii Covid-19. 

7. Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu zasad organizacji Zespołu Szkół Nr 2 

w Rzeszowie w czasie epidemii . 

8. Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19. 

 

 

 

 

 



1. Podstawy prawne organizacji pracy ZS Nr 2 w Rzeszowie  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 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw 

2021 r. poz. 1525) 

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 2 sierpnia 2021 r. do organizacji nauki od                              

1 września 2021 r; 

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

art. 207 

Wybrane zapisy z aktów obowiązujących: 

Ad.3 Ustawa – Prawo oświatowe 

   Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

Ad. 4  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianą w Dz. U. z 2020 r. poz. 1386. 

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub 

placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych 

jednostek. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-08-2020&qplikid=4186#P4186A7


§ 18. 2a. 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. 

 
2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane 

także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 
pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna 
być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

 
2c. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności 

grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły 
lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

 
Ad. 8 Kodeks pracy  

 
  Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa                     

i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie 
wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom 
spoza zakładu pracy, o których mowa w art.2371 1 § 2. 

 
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest 
obowiązany: 

 
1)  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy; 
 

2)  zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz 

kontrolować wykonanie tych poleceń; 

3)  reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego 

poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się 

warunki wykonywania pracy; 



2. Wariant A - działania dyrektora w zakresie przygotowania szkoły do 

kształcenia w trybie stacjonarnym  (pełnym)  

 

Wykaz działań do realizacji i harmonogram 

 
L.p. 

 
Działania 

 

 
Odpowiedzialny 

 
Termin 

Informacja                
o 

wykonaniu 

Zadania organizacyjne ogólnoszkolne 

1. 

Przygotowanie bazy szkolnej do 
rozpoczęcia roku szkolonego 
2021/2022 w formie stacjonarnej: 

  zabezpieczenie środków do 
dezynfekcji  w ilości gwarantującej 
prowadzenie dezynfekcji w salach 
dydaktycznych, korytarzach, przy 
wejściu, do sprzątania; 

  zapewnienie pojemników na 
płyny do dezynfekcji do sal 
dydaktycznych, łazienek; 

  zapewnienie termometru/ów; 

  zapewnienie pojemników z 
pokrywą na korytarze na zużyte 
środki ochrony osobistej 

  zapewnienie odzieży ochronnej, 
środków ochrony indywidualnej 
(maseczki, przyłbice, rękawiczki) 
na wyposażenie izolatki, 
pracownikom kuchni i 
pracownikom obsługi; 

  dokonanie przeglądu bhp; 

  przeprowadzenie gruntownej 
dezynfekcji pomieszczeń 
szkolnych, wyposażenia urządzeń 
sportowych na boisku przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 

Dyrektor 
/wicedyrektor 

 

 

Kierownik 
gospodarczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. 
monitorowania 
bezpieczeństwa 
uczniów  
i pracowników.   

Pracownicy 
obsługi 

31.08.2021 

 



2. 

Opracowanie informacji dla rodziców 
uczniów umieszczenie jej na drzwiach 
wejściowych oraz przesłanie 
dokumentu drogą elektroniczną do 
rodziców kl. I o obowiązujących 
zasadach pracy szkoły od 1 września 
2021 r. 

 
Wicedyrektor – 
przygotowanie 

treści i 
wywieszenie jej 

na drzwiach 
wejściowych 

Wychowawcy 
klas II-IV T, II-III 
LO i rozesłanie 
informacji do 

rodziców 

do 31.08. 
2021 r. 

 

3. 

Wyznaczenie pomieszczenia na izolatkę 
w sali z dostępem do wyjścia 
ewakuacyjnego, w razie stwierdzenia 
zakażenia lub podejrzenia zakażeniem 
Covid-19. 

 

Dyrektor   do 31.08. 
2021 r. 

 

4. 
Wyposażenie izolatki w środki ochrony 
indywidualnej oraz zasobnik                    
z płynem dezynfekującym. 

Kierownik 
gospodarczy                    

 i inspektor BHP 

do 31.08. 
2021 r. 

 

5. 

Wywieszenie na holach szkolnych 
informacji o ochronie przed 
koronawirusem, numerów 
kontaktowych z inspekcja sanitarną. 

Kierownik 
gospodarczy, 
higienistka                           

i inspektor BHP 

do 31.08. 
2021 r. 

 

6. 
Umieszczenie w łazienkach instrukcji 
mycia rąk i dezynfekatorów. 

Kierownik 
gospodarczy  

do 31.08. 
2021 

 

7. 

Umieszczenie komunikatu na drzwiach 
wejściowych dla osób z zewnątrz o 
obowiązujących zasadach przebywania 
na terenie szkoły 

Kierownik 
gospodarczy  

 

do 31.08. 
2021 r.  

 

8. 
Wskazanie drzwi wejściowych do szkoły 
dla poszczególnych klas  

Wicedyrektor 
do 31.08. 

2021 r. 
 

9. 

Zapoznanie członków Rady 
Pedagogicznej i pracowników 
administracyjnych i obsługi z zasadami 
pracy szkoły od 1 września 2021 r. i 
obowiązkami w zakresie przestrzegania 

Dyrektor szkoły 
podczas zebrań 
pracowników 

szkoły 

Zebranie 
pracowni-
ków  do  

 



procedur bezpiecznej ochrony przed 
Covid-19. 

31.08.    
2021 r.   

10. 
Wydanie zarządzenia dyrektora                      
o organizacji pracy w szkole od                               
1 września 2021 r.   

Dyrektor, po 
konsultacjach z 
przewodniczący

mi zespołów  

 

do 31.08. 
2021 r. 

 

11. 

Przekazanie „Procedur funkcjonowania 
Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie 
w czasie epidemii” do wiadomości 
rodziców drogą elektroniczną.  

Wychowawcy 
klas   

 

do 31.08. 
2021 r. 

 

 

12. 
Aktualizacja regulaminu pełnienia 
dyżurów i harmonogramu dyżurów  

Wicedyrektor 
do 31.08. 

2021 r. 
 

13. 
Opracowanie regulaminu korzystania                      
z biblioteki z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Nauczyciele 
bibliotekarze  

 

do 31.08. 
2021 r. 

 

14. 
Opracowanie procedury i 
harmonogramu wydawania posiłków w 
stołówce szkolnej 

Kierownik 
internatu 

do 31.08. 
2021 r. 

 

15. 
Opracowanie Regulaminu 
funkcjonowania internatu w okresie 
zagrożenia Covid-19 

Kierownik 
internatu 

do 31.08. 
2021 r. 

 

16. 

Przeprowadzenie szkolenia 
pracowniczego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
okresie epidemii oraz znajomości 
wdrożonych procedur. 

Dyrektor/inspek
tor bhp 

 
 
31.08.2021 r. 

 

17.  

Opracowanie Planu nadzoru 
pedagogicznego uwzględniającego 
nadzór nad kształceniem zdalnym i 
przedstawienie go radzie 
pedagogicznej najpóźniej do 15 
września 2021 r.  

Dyrektor szkoły 

  

18.  
Przygotowanie się do ewentualnego 
wprowadzenia wariantu „B” lub „C”                        
i realizacja zadań określonych w § 1                     

Dyrektor szkoły Na bieżąco 

 



ust. 1 i w § 7 ust. 2 rozporządzenia                        
z Dz.U. poz. 493 ze zm.                      

Zadania w zakresie przygotowania sal dydaktycznych / sali gimnastycznej/stołówki 

1. Dostosowanie sal do wdrożenia 
procedur higienicznych (miejsce na 
płyn dezynfekcyjny,  kosz, dezynfekcja 
sprzętu, instrukcja dezynfekcji). 

Kierownik 
gospodarczy i 
pracownicy 

obsługi 

 
do 31.08. 

2021 r.  

 

2. Usunięcie z sal pomocy nienadających 
się do dezynfekcji 

Pracownicy 
obsługi, 

nauczyciele 

 
do 31.08. 

2021 r.  

 

 

3. 

Ustawienie w salach dydaktycznych 
stolików z jednym krzesełkiem przy 
ławce lub zachowanie odstępu 1,5 m 
między stolikami.   

 

Kierownik 
gospodarczy i 
pracownicy 

obsługi 

 
 

do 31.08. 
2021 r. 

 

4. 
Dezynfekcja krzesełek, mebli, stolików                  
w salach – każdego dnia po 
zakończonych zajęciach. 

 

Pracownicy 
obsługi 

Po zakończo-
nych 

zajęciach 

 

5. 

Dezynfekcja pomocy i sprzętu 
gimnastycznego – po zakończeniu zajęć 
w danym dniu lub na dużej przerwie                           
w miarę możliwości kadrowych. 

Pracownicy 
obsługi 

Po zakończo-
nych 

zajęciach 

 

6. 

Monitorowanie wietrzenia sal 
dydaktycznych, sportowych, stołówki 
szkolnej. 

Nauczyciele/ 
wychowawcy 

internatu 
/pracownicy 

obsługi 

 

 

Na bieżąco  

7. 

Monitorowanie codziennych prac 
porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów 

Dyrekcja/pracow
nicy obsługi 

Na bieżąco  



komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników 

Boiska szkolne/stołówka szkolna 

 

1. 

Przygotowanie stołówki szkolnej. 
Ustawienie stolików w strefach 
wyznaczonych zgodnie z wytycznymi 
GIS.  

pracownicy 
obsługi  

do 31.08. 
2021 r.  

 

2. 
Dezynfekcja stolików, krzesełek, 
urządzeń i wyposażenia. 

pracownicy 
obsługi 

Po każdej 
zmianie 
grupy 

 

Instrukcje, pisma, zarządzenia dyrektora  

 

  1. 

 
Protokół kontroli bhp i spełniania 
wytycznych GIS i MZ 

Zespół ds. 
monitorowania 
bezpieczeństwa 

Po 
dokonanym 
przeglądzie 

 

  2. 

Program szkolenia dla pracowników                   
w zakresie przestrzegania zasad bhp 
oraz odpowiedniego reagowania w 
szkole                    w okresie stanu 
epidemii Covid-19. 

Dyrektor 
do 31.08. 

2021 r. 

 

  3. 

Zarządzenie dyrektora o organizacji 
procesu dydaktyczno-wychowawczego                   
–załącznikiem jest treść komunikatu 
przekazana drogą elektroniczną 
rodzicom i uczniom 

Dyrektor 
do 31.08. 

2021 r. 

 

  4. 

Komunikat dyrektora o organizacji 
pracy szkoły od 1 września 2021 r.                                      
i przygotowaniu jej do prowadzenia 
działalności z uwzględnieniem 
wytycznych MEN, GIS i MZ – rozesłany 

Wychowawcy 
klas II – IV T, II-III 

LO; 
wychowawcy 

klas I zapoznają 

Do 
31.08.2021 r. 

 
do 01.09 
2021 r. 

 



drogą elektroniczną do uczniów i 
rodziców. 

uczniów podczas 
pierwszego 
spotkania 

 

Procedury 

1. 
Procedura przychodzenia, wychodzenia 
i przebywania uczniów w szkole 

  
 

2 Procedura pobytu w sali dydaktycznej    

3. 
Procedura wyjścia grupy uczniów na 
boiska szkolne 

  
 

4. 
Procedura postępowania w razie 
stwierdzenia zagrożenia zarażenia                       
u ucznia wirusem Covid-19. 

  
 

5. 
Procedura postępowania w razie 
stwierdzenia zagrożenia zarażenia                          
u pracownika wirusem Covid-19. 

  
 

6. 
Procedura komunikacji z rodzicami 
uczniów. 

  
 

7. 
Procedura i harmonogram wydawania 
posiłków. 

  
 

8. 
Procedura dezynfekcji  pomocy 
dydaktycznych. 

 

 
 

 

9. 

Procedura postępowania z odpadami 
dla osób stosujących środki 
zapobiegawcze  w miejscu nauki 
i pracy. 

 

 

 

 

 

10. 
Procedura ochrony przed zarażeniem 
epidemicznym w pracowni 
komputerowej. 

 

 
 

 



11. 

 

Procedura ochrony przed zakażeniem 
epidemicznym na zajęciach 
wychowania fizycznego 

  
 

Regulaminy – zaktualizowane lub nowe opracowanie 

1. 
Regulamin korzystania z biblioteki Nauczyciele 

bibliotekarze  
 

 

2. 
Regulamin pełnienia dyżurów 
nauczycieli  

Wicedyrektor   
 

3. 
Regulamin organizacji internatu na czas 
zagrożenia epidemicznego 

Kierownik 
internatu 

 
 

4. 
Regulamin prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego 

Przewodniczący 
Zespołu 

nauczycieli WF-u 
 

 

5. 
Regulamin praktycznej nauki zawodu                      
w reżimie sanitarnym 

Kierownik 
szkolenia  

praktycznego 

 
 

6. 
Umowa o wynajem pomieszczeń 
szkolnych 

Dyrektor  
 

 



3. Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów 

i pracowników przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 – zastosowane w 

Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie 

 

1) Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami (3 wejścia: wejście główne, 

wejście do internatu, wejście (WF) przy sali gimnastycznej). 

2) Uczniowie poszczególnych klas rozpoczynają zajęcia lekcyjne w różnych godzinach tj.  

część klas od pierwszej lekcji, część klas od drugiej, a część klas od trzeciej.  

3) „Przypisanie klasy do sali” – w miarę możliwości zajęcia lekcyjne dla danej klasy 

prowadzone będą w jednej sali, z wyjątkiem zajęć w klasopracowniach komputerowych 

lub językowych, które będą zajmowane tylko na czas lekcji z użyciem komputerów, zajęć 

językowych oraz zajęć wychowania fizycznego, które będą prowadzone w sali 

gimnastycznej i na boiskach szkolnych.  

4) W czasie przerw dyżurujący nauczyciel będzie zwracał szczególną uwagę na zachowanie 

zasad bezpieczeństwa uczniów korzystających z toalet i zachowania dystansu na 

korytarzach.  

5) Zróżnicowanie długości  i rozłożenie w czasie przerw.     

6) Wybrane przedmioty zostaną w  miarę możliwości połączone w bloki edukacyjne po 2 lub 

3 godziny lekcyjne. 

7) Wprowadzenie obowiązku zachowania dystansu miedzy pracownikami szkoły 

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 

nauczycielski, korytarz). 

8)  W przypadku objęcia szkoły zaleceniami dla strefy żółtej i czerwonej może zostać 

wprowadzony pomiar temperatury dla uczniów i pracowników szkoły. 



4. Działania dyrektora dotyczące organizacji kształcenia od 1 września 2021 r.  

 Wariant A 

1. Komunikat dla rodziców i uczniów. 
 

2. Informacja do zamieszczenia przy wejściach szkoły - ogłoszenie o zakazie wstępu osób 
trzecich.  

3. Informacje dotyczące zasad przestrzegania higieny w okresie epidemii do 
zamieszczenia na stronie www, w łazienkach szkolnych, na korytarzach i w salach 
lekcyjnych. 

 

AD.1 Komunikat dla rodziców i uczniów 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 

2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz 

Państwem! 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 

przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, 

wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną 

umieszczone na stronie https://zs2.rzeszow.pl/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe 

przestrzeganie. Zostaną one również rozesłane przez dziennik elektroniczny. 

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym i na obiektach należących do placówki.   

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod 

rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

Tel. do sekretariatu:  17 7482940, e-mail: sekretariat@zs2.resman.pl   

mailto:sekretariat@zs2.resman.pl


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

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, a rodzice zostaną poproszeni o 

niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub 

nauczyciela o stanie zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie 

pobytu ucznia w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce. Zobowiązuje się 

rodzica/opiekuna prawnego do niezwłocznego odbioru ucznia. Szkoła zapewnia opiekę 

w czasie przebywania ucznia w izolatce. 

5. Bezwzględnie 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. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

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

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

9. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki 

zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

10. Osoba trzecia w tym rodzic/prawny opiekun przebywająca w sytuacji wyjątkowej na 

terenie szkoły, jest zobowiązana do zastosowania środków ochronnych (maseczki), 

zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek 

jednorazowych.  

11. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. Kontakt 

osobisty po uzgodnieniu telefonicznym. 

12. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic/opiekun prawny może uzyskać bezpośrednio 

od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

13. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do wyznaczonych szatni z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu i do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.  

14. W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu 

Państwa dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2021/2022, należy 

sprawdzać na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik  dziecka.  



15. Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będzie przekazywać ważne 

informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Państwa dziecka 

w kontekście epidemii SARS-CoV-2.  

16. Należy stosować  informacje zawarte w elektronicznym dzienniku Państwa dziecka. 

Prosimy o stały kontakt  ze szkołą. 

17. Prosimy, by zawsze odbierać telefon ze szkoły, a gdy jest to niemożliwe należy 

niezwłocznie oddzwonić. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Państwa 

dziecka. 

18. W sytuacji konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego  istnieje możliwość użyczenia 

sprzętu komputerowego dla ucznia przez szkołę na czas realizacji  nauczania zdalnego, 

w miarę posiadanych zasobów.  

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące 

śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji 

przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu 

koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 
Z poważaniem 

Dyrektor szkoły 
 

 
 
Ad.2 Informacja do zamieszczenia przy wejściach szkoły - ogłoszenie o zakazie wstępu 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

INFORMACJA 

 

     Dyrektor Zespołu Szkół nr 2  w Rzeszowie, jako zarządzający  obiektami położonych przy Al. 

T. Rejtana 3 w Rzeszowie, należącymi do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się 

epidemii koronawirusa   

 

zakazuje wstępu 

 

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych. 

 

Zakaz obowiązuje do odwołania. 

 

 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


Dyrektor szkoły  
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ad. 3 Informacje dotyczące zasad przestrzegania higieny w okresie epidemii do 
zamieszczenia na stronie www, w łazienkach szkolnych, na korytarzach i w salach 
lekcyjnych. 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

Instrukcje, pisma, zarządzenia dyrektora 
 

Ad. 2 
Protokół kontroli bhp i spełnienia wytycznych MEN, GIS i MZ z dnia  
……………………… r.  

 
Rzeszów, ……………………  

 
 

PROTOKÓŁ 
kontroli obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników w okresie stanu epidemii COVID – 19.  

 
     Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 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.)  

 

Komisja w składzie:  

1.   ………………………….. 

2.    ………………………….-   



 

dokonała w dniu …………………… przeglądu obiektów w  Rzeszowie przy Al. Rejtana 3 , w których 

ma siedzibę Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie.  

Celem przeglądu było stwierdzenie stopnia przygotowania placówki do rozpoczęcia nauki  

w formie stacjonarnej z dniem 1 września 2021 r.  

 

Komisja ustaliła: 

1. W pomieszczeniach i na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie nie prowadzi się 

remontów, napraw lub prac instalacyjnych przez firmy zewnętrzne.  

 

2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów placówki oświatowej jest odpowiednie, a wszystkie 

wyjścia z terenu placówki są oznaczone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed 

nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.  

 

3. Ogrodzenie terenu placówki oświatowej: teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia  

(w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń. 

 

4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej                                       

i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

  

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie 

placówki oświatowej: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone  

 

6. Oświetlenie terenu placówki oświatowej nie wymaga naprawy.  

 

7. Stan budynku placówki oświatowej (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, 

kominy, kraty, itp.) – nie budzi zastrzeżeń. Ubytki znajdujące się w murkach przy bocznym 

wejściu do szkoły zostały zgłoszone do naprawy do organu prowadzącego. 

 

8. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku placówki oświatowej  

i opuszczających budynek są odpowiednie. 

 

9. Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale. 

 

10. Budynek placówki oświatowej jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony 

przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane. Ilość 

sprzętu odpowiednia.   

 

11. W budynku placówki oświatowej znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy – 

apteczki pierwszej pomocy.  

 



12. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki oświatowej są odpowiednie do 

charakteru prowadzonych w nich zajęć. 

 

13. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku placówki oświatowej prawidłowy. 

 

14. W pomieszczeniach placówki oświatowej jest zapewnione właściwe oświetlenie.  

 

15. Pomieszczenia placówki oświatowej są właściwie wentylowane. 

 

16. Pomieszczenia placówki oświatowej umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.  

 

17. Instalacja elektryczna w budynku placówki oświatowej jest sprawna.  

 

18. Instalacja gazowa w budynku placówki oświatowej jest sprawna.  

 

19. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki oświatowej jest sprawna. 

 

20. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy placówki oświatowej:  

1) są ergonomiczne, 

2) mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,  

3) są sprawne technicznie,  

4) są odpowiednio rozmieszczone,  

5) są właściwie umocowane (plansze, tablice itp.).  

 

21. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa 

osób.  

 

22. Liczba kabin (męskich i damskich) jest odpowiednia do przewidywanej liczby uczniów  

i pracowników. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane  

w czystości.  

 

23. Urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

 

24. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie 

zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane. 

  

25. Stan i liczba wieszaków w szatni odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów 

szkolnych i uczniów.  

 

26. Stołówka jest obsługiwana przez pracowników ZS nr 2 w Rzeszowie 

 



27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i za jej stan higieniczny  

- stosownie do wymagań. 

28. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.  

 

29. Stan piwnic nie budzi zastrzeżeń. 

 

Komisja stwierdza, że w trakcie przygotowania placówki do zaleceń wskazanych                                       

w wytycznych GIS i MZ, podjęte zostały następujące działania: 

 

1. Dostosowanie sal do stosowania procedur higienicznych: 

a) usunięcie firanek, zasłon z sal, 

b) ustawienie stolików w odpowiedniej odległości, 

c) dezynfekcja komputerów, automatów z napojami, drukarek i innych sprzętów, a tym 

sportowych, szafek, krzeseł, stolików, klamek, powierzchni płaskich, 

2. Dostosowanie obiektu: 

a) wyznaczenie sali na izolatkę z dostępem do wyjścia ewakuacyjnego w razie 

stwierdzenia zakażenia wirusem i odpowiednie jej wyposażenie, 

b) wyznaczenie poszczególnym grupom nowych miejsc w szatniach uczniowskich,                                     

z  zachowaniem odstępu społecznego pomiędzy wieszakami/szafkami,  

c) wyznaczenie strefy dezynfekcji rąk przychodzących do szkoły, 

d) umieszczenie przy wejściu do budynku płynu dezynfekującego w celu dezynfekcji rąk  

e) przygotowanie procedur i wywieszenie procedur higienicznych i informacyjnych, 

f) przeprowadzanie prac porządkowych po okresie zamknięcia szkoły m.in. dezynfekcji  

pomieszczeń dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich w tym blatów  

w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników, ciągów 

komunikacyjnych itp. oraz uporządkowanie ogrodu i otoczenia placówki, 

g) wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami   

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

h)  zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe  

rękawiczki, maseczki, przyłbice, 

i) przygotowanie procedury przyjęcia artykułów spożywczych na czas epidemii Covid-19 

oraz procedury wydawania posiłków jak również dezynfekcji miejsc spożywania 

posiłków.  

Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie przy Al. 

Rejtana 3 nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających 

z tych obiektów oraz są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów 

w szkole.  



 

Ponadto Komisja uznaje, że placówka została przygotowana do przyjęcia uczniów Zespołu 

Szkół nr 2 w Rzeszowie w okresie stanu epidemii COVID – 19.  

 

 

Podpisy członków Komisji:  

 

1) ................................................................................. 
2) .................................................................................  

 
                                                                                                        

                                                                                        Zatwierdzam: 

..................................................



Ad.3 

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ ODPOWIEDNIEGO REAGOWANIA  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE 

W OKRESIE STANU EPIEDMII COVID-19. 

 

1. Cel szkolenia  

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeniami oraz z odpowiednim zachowaniem podczas 

wykonywania pracy w trakcie funkcjonowania placówki w epidemii COVID-19. 

 

2. Uczestnicy szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 

w Rzeszowie. 

 

3. Program szkolenia  

 
3.1 Zapoznanie pracowników z opracowanymi procedurami i instrukcjami dotyczącymi 

sposobu postępiania w okresie epidemii COVID-19: 

 

a) Procedura przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów w placówce, 

b) Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem  

COVID-19 u  uczniów i u pracownika, 

c) Procedura komunikacji z rodzicami,   

 

3.2 Omówienie identyfikacji zagrożeń, które mogą występować na stanowisku pracy 

pracownika w związku z wirusem COVID -19.  

 
3.3 Omówienie zasad przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania 

obowiązków pracowniczych.  

 
3.4 Przestrzeganie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących  

w środowisku pracy. 

 
3.5 Przedstawienie sposobu postępowania w razie podejrzenia zaistnienia zagrożenia 

zarażeniem wirusem COVID- 19 wśród dzieci i pracowników. 

 

                                                             ................................................... 

 



Ad.4 Zarządzenie dyrektora o wprowadzeniu procedur ochrony uczniów  

i pracowników w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie  przed Covid-19.  

 

 

ZARZĄDZENIE Nr ......../2021 
DYREKTORA   ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE  

z dnia ……………………………… 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 2021 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 1-11 do 

zarządzenia.  

 
§ 2. 

 
     Wyznaczam na dzień …………………… r. w ramach Rady Pedagogicznej szkolenie 
pracownikom pedagogicznym Szkoły natomiast w dniu …………………… pracownikom 
administracyjno-obsługowym z zasad postępowania zgodnie  
z procedurami, o których mowa w §1.  Szkolenie odbedzie się w formie zdalnej.  
 

§ 3. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         ............................................... 
Dyrektor 

 
 



Ad.5 

 Komunikat dyrektora o organizacji pracy szkoły od 1 września 2021 r. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 

2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz 

Państwem! 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 

przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury 

postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na 

stronie https://zs2.rzeszow.pl/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. 

Zostaną one również rozesłane przez dziennik elektroniczny. 

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym i na obiektach należących do placówki.   

 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt 

odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem 

odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.  

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

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń nie 

będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt 

z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie 

zdrowia ucznia. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, 

zostanie ono umieszczone w izolatce. Zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego do 

niezwłocznego odbioru ucznia. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w 

izolatce. 



5. Bezwzględnie 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. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

9. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

10. Osoba trzecia w tym rodzic/prawny opiekun przebywająca w sytuacji wyjątkowej na terenie 

szkoły, jest zobowiązana do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania 

dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. 

Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.  

11. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, 

poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. Kontakt osobisty po 

uzgodnieniu telefonicznym. 

12. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic/opiekun prawny może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

13. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do wyznaczonych szatni z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu i do wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.  

14. W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu 

Państwa dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2021/2022, należy 

sprawdzać na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik  dziecka.  

15. Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będzie przekazywać ważne 

informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Państwa dziecka w kontekście 

epidemii SARS-CoV-2.  

16. Należy stosować  informacje zawarte w elektronicznym dzienniku Państwa dziecka. 

Prosimy o stały kontakt  ze szkołą. 

17. Prosimy, by zawsze odbierać telefon ze szkoły, a gdy jest to niemożliwe należy niezwłocznie 

oddzwonić. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Państwa dziecka. 



18. W sytuacji konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego  istnieje możliwość użyczenia 

sprzętu komputerowego dla ucznia przez szkołę na czas realizacji  nauczania zdalnego, 

w miarę posiadanych zasobów.  

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące 

śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji 

przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu 

koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 
Z poważaniem 

Dyrektor szkoły 
 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


1. Procedury szczegółowe – załączniki 1 – 11   

 

Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

Procedura przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów w placówce  

 

 

1) Uczeń stosuje się do zaleceń sanitarno–epidemiologicznych. Do szkoły może 

uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 

nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

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

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

3) Uczniowie wchodząc i wychodząc ze szkoły zachowują bezwzględny dystans społeczny 

– 1,5 m 

4) Uczeń może wejść do części wspólnej  z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS 

(odpowiednie odstępy lub osłona nosa i ust). 

5) Osoby wchodzące do placówki zobowiązane są do bezwzględnego odkażania rąk 

płynem do dezynfekcji. 

6) Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki niezbędne do zajęć. Uczeń nie 

może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi  oraz nie może 

ich pożyczać. 

7) Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

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

8) W sytuacji, gdy pracownik zauważy objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, 

może podjąć decyzję o odmowie wpuszczenia ucznia do szkoły na zajęcia. Pracownik 

informuje o tym fakcie Dyrektora i rodzica/opiekuna ucznia. 

9) Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy, telefoniczny z nauczycielem lub sekretariatem 

szkoły.  

10) Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia  w celu opuszczenia 

szkoły.  



Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

Procedura pobytu w sali dydaktycznej  

 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.  

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę 

należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych w czasie zajęć i podczas 

przerwy. 

4. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej, w miarę możliwości, stałej sali 

lekcyjnej. 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z  toalety i po powrocie z dziedzińca 

szkoły. 

6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed ich zdezynfekowaniem. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić 

lub dezynfekować. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły lub 

nauczyciel. 

7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel 

ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom na czas jego nieobecności przez innego 

pracownika szkoły. 

8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów zachowując 

reżim sanitarny. 

9. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od nich 

obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

10. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 



pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

11. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę higienistki 

szkolnej. 

12. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel/pracownik obsługi przeprowadza dezynfekcję 

pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

13. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). 

14. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed 

korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa 

w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie. 

15. Uczniowie mają możliwość przebywania w sali dydaktycznej, z wyłączeniem sal 

komputerowych, podczas przerwy śródlekcyjnej, z zachowaniem poszanowania mienia 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska 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 Regulamin korzystania  

z boiska. 

3. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między nimi. Gry ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą 

uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

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

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. 

5. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw 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 4 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia  

wirusem Covid-19 u ucznia 

 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 

kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

2. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

3. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego, 

założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

4. Nauczyciel otwiera okno. 

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

obserwowane objawy). 

6. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców. 

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

sam również dezynfekuje ręce. 

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

i dokładnie wietrzona. 

9. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom 

niezwłocznie po ich stawieniu się w szkole. 

10. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

11. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 



 

Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia  

wirusem Covid-19 u pracownika  

 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 

domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 

medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. Pracownik będący na stanowisku pracy z niepokojącymi objawami infekcji dróg 

oddechowych kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

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

nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

6. Otwiera okno. 

7. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, 

duszność, gorączka). 

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

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce lub dezynfekują, opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

9. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 

mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.* Ustalenie listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 



Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 



Załącznik 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie 

 

 

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

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika. Jest również 

możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego 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 

pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 

nazwisko nauczyciela. Pracownik obsługi  wpisuje dane o osobie trzeciej do Księgi wejść 

do szkoły. 

4. Pracownik portierni ma prawo zweryfikować 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 

elektroniczny lub pocztę służbową. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie  z sekretariatem szkoły   

drogą mailową, przez e-dziennik z nauczycielem,  wychowawcą, wicedyrektorem lub 

bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.    

7. Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły : 17 748 29 40 

8. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 



Załącznik 7 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

.  

 

                               Procedura przyjęcia artykułów spożywczych 

                 

1. Pracownik firmy dostarczającej art. spożywcze do stołówki, jest zobowiązany 

poinformować referenta lub kucharkę telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej 

dostawy. 

2. Pracownik firmy dostawczej jest zobowiązany do stosowania środków ochrony 

osobistej. 

3. Przed przyjęciem dostawy, pracownik przyjmujący jest zobowiązany przejść procedurę 

higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją 

mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci 

rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania 

i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

4. Przywiezione artykuły w pojemnikach jednorazowych, przed przekazaniem są 

dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika i następnie przekazane 

w miejsce wyznaczone w bloku żywieniowym. 

5. Po zakończonej procedurze, powierzchnie dotykowe  

w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami 

dezynfekcyjnymi przez pracownika kuchni. 

6. Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją jednorazowe środki 

ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego celu pojemnika 

oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem 

dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

 



 

Załącznik 8……… 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

                                      

                                            Procedura i harmonogram wydawania posiłków. 

1. Wychowawca dyżurny nadzoruje dezynfekcję rąk młodzieży  przed posiłkami oraz 

nadzoruje ilość osób znajdujących się na stołówce. 

2. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik  

dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku. 

3. W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik kuchni wyposażony w środki 

bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje posiłków w miejscu wydawania posiłków 

(wydawalnia). 

4. Młodzież odbierają posiłek i siadają pojedynczo do stolików.  

5. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez młodzież 

zgodnie z instrukcją w procedurze. 

 

Harmonogram wydawania posiłków 

 

Śniadanie 

Grupa  Wydanie posiłku Zwrot naczyń 

I 6.20 6.50 

II 7.00 7.30 

 

Obiad 

Grupa  Wydanie posiłków Zwrot naczyń 

I 13.00 13.30 

II 13.45 14.15 

III 14.30 15.00 

 

 

Kolacja 

Grupa  Wydanie posiłku Zwrot naczyń 

I 18.30 18.50 

II 19.00 19.30 

 

 

Dystrybucja posiłków na czas epidemii COVID-19 

 

1. Przed przystąpieniem do wydawania posiłków pracownik kuchni,  przechodzi 

procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia 



i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej  

w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 

zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

1. Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem 

dystansu społecznego. 

2. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 4 osoby. 

3. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

4. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole. 

5. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce do okienka 

pokonsumpcyjnego. 

6. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje 

stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej 

grupie uczniów. 

7. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej 

zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic 

jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie 

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

8. Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania 

posiłków, pod opieką wychowawcy dyżurnego. 

9. Na stołówce mogą przebywać max. 60 osób. 

 

 

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19 

 

1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem 

dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi zgodnie  

z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku  

i krzesełek. Karta kontroli( harmonogram mycia dezynfekcji) stanowi załącznik nr 1. 

1. Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków 

ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy. 

2. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest 

zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim 

środkiem. 

3. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki 

jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego 

znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym. 



Załącznik 9 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu 

zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega 

na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.                                  

Wszystkie pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku uczniów należy na bieżąco 

dezynfekować. Czynności te wykonuje pracownik obsługi.  
 
 



Załącznik 10 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 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 11 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr .......... 

z dnia ............. 2021 r.  

 

 

Procedura ochrony przed zarażeniem epidemicznym  w pracowni komputerowej  

 

 

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, pracownik obsługi/nauczyciel  dokonuje dezynfekcji 

klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy 

użyciu środka dezynfekcyjnego.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


