
Procedury bezpiecznego pobytu uczniów i pracowników 

 

Technikum i Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

na terenie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Suwałkach 

w czasie trwania pandemii COVID-19 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA: 

 

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 2019 r. poz. 1148 ze. zm.). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

 

5. Rozporządzenie 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 z 2020r. poz. 493). 

 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567). 

 

7. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374). 

 

8. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID – 19 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.20.872). 

 

9. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół podstawowych. 

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI: 

 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i 

każdej sali lekcyjnej.  



3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami dezynfekcji rąk oraz instrukcję 

używania środków dezynfekcyjnych, zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maski. 

4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników. 

5. Informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z 

wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na 

internetowej stronie szkoły. 

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję sal oraz pomieszczeń, w których będą przebywać uczniowie. 

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

8. Przy wejściu głównym umieszcza numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

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

państwowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów i 

pracowników szkoły. 

10. Dyrektor wyznacza pomieszczenie- izolatkę. 

 

III.   OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

 

1. Obowiązki pracowników szkoły: 

a) Pracownik w sposób szczególny dba o higienę – często myje ręce mydłem lub 

środkiem  dezynfekującym,  nie  dotyka  okolicy ust,  nosa  i  oczu.  Może 

pracować w rękawiczkach oraz z zasłoniętą twarzą. 

b) Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

c) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

d) Po zakończonych lekcjach pracownik wietrzy i dezynfekuje salę lekcyjną. 

 

2. Obowiązki nauczycieli: 

 

a) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne 

w formie tradycyjnej lub w formie pracy zdalnej. 

b) Wychodząc na przerwę, nauczyciel wietrzy salę lekcyjną. 



c) Nauczyciele pełnią dyżury według ustalonego harmonogramu przy wejściu do szkoły i w 

wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. 

d) Wychowawca wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia 

koronawirusem. 

e) W przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, która podejmuje odpowiednie do sytuacji kroki. 

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”.  

2. Choroby alergiczne, które mogą być mylnie skojarzone z objawami COVID-19, muszą być 

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim z poradni. 

3. W czasie pobytu w szkole uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek. Jeśli 

rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie maseczki są zobowiązani do 

zapewnienia dziecku odpowiedniej ilości. 

4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają 

uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora, 

wicedyrektora i wychowawcy. 

6. Rodzic/ prawny opiekun może wejść na teren szkoły w wyznaczonym terminie lub po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem/wychowawcą przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego. 

7. Rodzic informuje dyrekcję szkoły o zakażeniu COVID-19 u dziecka lub domowników. 

 

V. PRZYBYWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

1. W drodze do i ze szkoły, na halę gimnastyczną oraz do jednostki wojskowej, uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wchodzący na teren szkoły mają obowiązek 

zdezynfekowania rąk lub używania rękawiczek jednorazowych. 

3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 



4. Uczniowie przychodzący do szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły oraz innych uczniów. 

5. W sytuacji gdy w rodzinie ucznia zalecono kwarantannę, uczeń nie przychodzi do szkoły- 

rodzic zawiadamia dyrekcję. 

 

 

VI.  PRZEBYWANIE UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej 

2. Ucznia na terenie szkoły obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezwzględnie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

okolic oczu, nosa i ust. 

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

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. 

 

 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

 ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĘ COVID-19: 

 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zawiadamia Dyrekcję szkoły lub osobę 

upoważnioną, która odizolowuje dziecko w   wyznaczonym pomieszczeniu. Następnie powiadamia 

rodziców/ opiekunów prawnych lub wzywa pogotowie. Dyrektor, w razie podejrzenia zakażenia 

koronawirusem,  zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 


