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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura ma na celu wdrożenie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa epidemicznego uczniów uczęszczających na zajęcia do szkoły oraz 

określa zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19. 

2. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1) Uczniu/Uczniach– należy przez to rozumieć  Ucznia/Uczniów  liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w ZS CKU; 

2) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) ZS CKU (szkole) – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie; 

4) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę  

o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę  

o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się  

z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy w miejscu ich stałego 

wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę; 

5) Wychowawcy – należy przez to rozumieć Wychowawców uczniów klas 

młodzieżowych w ZS CKU; 

6) Dyrekcji – należy przez to rozumieć Dyrektora oraz Wicedyrektorów ZS CKU;  

7) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.); 

8) Rozporządzeniach MEN – należy przez to rozumieć Rozporządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

- z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386).; 

- z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389.); 
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- 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 (art. 30c upo). 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1394). 

3. 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 szkoły 

oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć -  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć. Dyrektor ma do wyboru poszczególne warianty funkcjonowania szkół  

i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie: 

1) Wariant A – tradycyjna forma kształcenia 

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. 

2) Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to 

zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. 

Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania 

szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu. 

3) Wariant C – kształcenie zdalne 

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych 

na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość 

(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu 

prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

4. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć  

w szkołach na terenie kraju, niezależnie od uprawnień dyrektorów. Jeżeli więc minister 

zadecyduje o przejściu na hybrydową lub zdalną formę kształcenia na terenie całego kraju 
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bądź jedynie w niektórych województwach, powiatach czy gminach, wówczas dyrektorzy 

będą musieli tę decyzję wykonać. 

§ 2 

Ogólne zasady organizacji pracy w ZS CKU 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; 

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

 osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w budynku C przy portierni, 

gdzie będą miały wykonywany pomiar temperatury ciała (od 380C zakaz wejścia na 

teren szkoły). 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji. 

4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, 

udostępnionego przy wejściu. 

5. Uczniowie do mycia rąk używają udostępnionego w sanitariatach mydła w płynie i wody. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z dystrybutora wody pitnej. 

7. Termometry do pomiaru temperatury ciała znajdują się w portierni (parter budynku C -  

przy wejściu głównym do budynku). 

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucać do pojemników - koszy oznakowanych  

i wyposażonych w worek, znajdujących się w budynku C na parterze, w łączniku 

budynków A i B oraz w pracowni symulacyjnej. 

9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz 

dziennie. 
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11. W miejscach wspólnych (ciągi komunikacyjne, toalety) obowiązuje nakaz używania 

środków ochrony indywidualnej - zasłaniających usta i nos (maseczki lub inny element 

odzieży).  

§ 3 

Zasady organizacji zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły i przebywają na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji 

oraz planem praktyki zawodowej w pracowni symulacyjnej. 

3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu 

(telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

4. Formy kontaktu z rodzicem ucznia gromadzi wychowawca i przekazuje do kancelarii 

młodzieżowej. 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: bezwarunkowa dezynfekcja rąk płynem do 

dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do szkoły w budynku C, częste mycie rąk, 

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

6. 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. 

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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 

§ 4 

Zasady organizacji zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. W kontaktach z rodzicami i osobami z zewnątrz powinny być używane maseczki oraz 

zachowany bezpieczny dystans.  



 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

 
 

Opracowanie: Adriana Tabaczyńska , Arleta Pilarska  Strona 5 

Koordynacja: wicedyrektor Ewa Dąbrowska 

 

 

3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników  

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia 

rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

5. Do obowiązków pracowników obsługi należy:  

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy), 

dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, wyłączniki), dezynfekcja 

sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, dezynfekcja toalet– 

zaleca się wykonywanie powyższych czynności 1 raz dziennie lub częściej w razie 

potrzeby, 

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych 

przy głównym wejściu do szkoły (budynek C) oraz w pracowni symulacyjnej 

(budynek D) i bieżące ich uzupełnianie,  

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  

i dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie  

i dezynfekcja. 

 

 

§ 5 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, pracowni symulacyjnej, pracowni  

z wyposażeniem komputerowym oraz sali gimnastycznej i muzycznej 

1. Biblioteka szkolna, świetlica, pracownia symulacyjna, pracownie z wyposażeniem 

komputerowym oraz sale gimnastyczne i muzyczna będą funkcjonowały według 

odrębnych regulaminów opracowanych przez opiekunów tych pracowni znajdujących się 

w wymienionych pomieszczeniach. 

 

§ 6 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 

I. Podejrzenie zakażenia koronawirusem u ucznia 

1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą występowanie u niego lub u siebie niepokojących 

objawów(w tym infekcja dróg oddechowych, w szczególności gorączka i kaszel), nie 

mogą pozwolić dziecku na przyjście do szkoły i uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.  
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2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

3. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych 

(gorączka, kaszel, katar) lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel prowadzący 

zajęcia zgłasza ten fakt dyrektorowi, a następnie niezwłocznie informuje rodzica w 

ustalony, zgodny z procedurami sposób o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odizolowany od pozostałych uczniów na 

odległość co najmniej 2 metrów, a następnie odprowadzony przez wyznaczoną w tym 

celu osobę, wskazaną przez dyrektora szkoły, do przygotowanego wcześniej miejsca 

izolacji, wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

5. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora. 

6. W sytuacji opisanej w pkt 4, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.). 

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły,  

w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie izoluje się osoby, które miały kontakt  

z uczniem podejrzanym o zakażenie, zapobiegając możliwości kontaktu z uczniami i ich 

bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych. 

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, które 

miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego 

obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

11. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem są zobowiązani na bieżąco 

informować dyrektora szkoły o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnychz 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały 

kontakt z zarażonym. 
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II. Podejrzenie zarażenia korona wirusem u pracownika szkoły 

1. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania 

objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 55. roku 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 między lekcyjnych,  

a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości stosować formę pracy 

zdalnej). 

3. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, 

takie jak gorączka lub kaszel nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domui 

telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 

aby poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

4. Przy wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 3, pracownik niezwłocznie powiadamia 

dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności 

w pracy, formie komunikacji na odległość. 

5. Pracownik informuje niezwłocznie dyrektora szkoły o zastosowanych wobec niego 

zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W  przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego zadania i czynności na 

stanowisku  pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, 

zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej 

miejsca izolacji, wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

7. W sytuacji opisanej w pkt 6, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

9. Zadania określone w pkt 8, wykonuje pracownik obsługi. 

10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób 

przebywającychw tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

11. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami 

otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
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12. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt  

z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi 

opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

13. Objęcie pracownika kwarantanną nie musi automatycznie oznaczać niemożliwości 

wykonywania przez niego pracy. Jeżeli pracownik objęty kwarantanną jest zdolny do 

pracy i podejmie ją w formie zdalnej, to za wykonaną pracę będzie mu się należało pełne 

wynagrodzenie od pracodawcy, które nie będzie wynagrodzeniem chorobowym, lecz 

zwykłym wynagrodzeniem. 

14. Praca zdalna nauczyciela w kwarantannie będzie polegała na przekazaniu materiałów 

uczniom wg wcześniej ustalonych zasad (platforma szkolna, poczta klasowa, itp.) 

zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

15. Jeżeli w czasie świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny, pracownik zacznie 

wykazywać objawy choroby, może wtedy zgłosić się do lekarza w celu wystawienia 

zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Takie 

zaświadczenie również będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura zostaje opublikowana na stronie internetowej szkoły i w wersji papierowej  

w kancelarii szkolnej. 

2. Procedura obowiązuje pracowników, uczniów ZSCKU w Koninie i inne osoby 

wymienione w niniejszej regulacji do odwołania. 

3. Każdy pracownik ZSCKU jest zobligowany do bezzwłocznego zapoznania się z niniejszą 

procedurą. 

4. Fakt zapoznania się z procedurą pracownicy szkoły potwierdzają własnoręcznym 

podpisem  na  odpowiednim oświadczeniu / liście potwierdzającej fakt zapoznania 

znajdującej się w kancelarii szkolnej. 

5. Wychowawca jest zobligowany zapoznać uczniów z niniejszą procedurą w dniu  

1 września 2020r. 

6. Fakt zapoznania się z procedurą uczniowie szkoły potwierdzają własnoręcznym podpisem 

na  odpowiednim oświadczeniu / liście potwierdzającej fakt zapoznania przygotowanej 

przez wychowawcę klasy i przechowywanej w dokumentacji wychowawcy. 

7. Wychowawca skutecznie informuje rodziców swoich uczniów o obowiązującej w szkole 

niniejszej  procedurze. 

8. Procedura może być modyfikowana. O wszelkich zmianach w procedurze będą 

niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 
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9. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

 


