
Procedury dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Chemicznych w Trzebini w czasie epidemii SARS-CoV-2 

 
§ 1 

 
Zasady ogólne 

 
1. Do szkoły (pracy) może przyjśćuczeń (pracownik) bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie (pracownicy szkoły) przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku 
szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Przebywanie w szkole oraz w hali sportowej osób trzecich jest ograniczone do 
niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 
i w wyznaczonych obszarach. Na dyżurce szkołyjest prowadzony rejestr wejść osób 
trzecich. 

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

8. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Pojemnik 
dostępny jest dla każdego ucznia i nauczyciela, którzy powinni dezynfekować ręce 
przed wejściem na zajęcia lub na lekcji w razie potrzeby. 

9. Wychowawcy poszczególnych oddziałów są zobowiązani do zapoznania uczniów 
i rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie epidemii SARS-CoV-2. 

10. We wrześniu w budynku ZSECh nie będą funkcjonowały szatnie. Uczniowie swoje 
rzeczy osobiste mają ze sobą na zajęciach lekcyjnych. 

11. Na tablicach ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do 
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Chrzanowie oraz służb medycznych, z którymi należy się 
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby 
przebywającej na terenie szkoły. 

12. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
 
 

 
 
 
 
 
 



§ 2 
 

Organizacja zajęć lekcyjnych 
 

1. Przed pierwszą i drugą lekcją oraz po lekcji siódmej i ósmej w celu przeciwdziałaniu 
tworzenia się większych skupisk uczniów podczas wchodzenia i wychodzenia ze 
szkoły będą otwieranecztery wejścia (wyjścia) z budynku. W pierwszych tygodniach 
nauki zostanie również zwiększona liczba nauczycieli dyżurujących na parterze, 
dwoje z nich będzie pełniło dyżur na zewnątrz. 

2. Podczas zajęć dydaktyczno-opiekuńczych nie ma obowiązku stosowania maseczek. 
W roku szkolnym 2020/2021 zostaną zakupione przyłbice, które zostaną 
rozdysponowane wśród nauczycieli zgłaszających chęć korzystania z tego środka 
ochrony osobistej.Uczniom podczas zajęć zaleca się stosowanie przyłbic lub 
maseczek. 

3. Tygodniowy plan lekcji będzie układany w taki sposób, aby w miarę możliwości 
jedenoddział (grupa) uczniów przebywał w wyznaczonej stałej sali. Należy unikać 
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

4. Jeżeli uczeń ma kolejną lekcję w tej samej sali, nie powinien bez potrzeby jej 
opuszczać. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
8. Należy unikać tworzenia się grup uczniów (zwłaszcza podczas przerw). 
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę 
możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na świeżym powietrzu. 

10. W przypadku odbywania przez uczniów zajęć w ramach praktyk zawodowych 
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 
dotyczących poszczególnych branż.  

11. Do odwołania ogranicza się wyjścia grupowe i wycieczki szkolne. W przypadku 
zakwalifikowania powiatu chrzanowskiego do strefy żółtej lub czerwonej wprowadza 
się zakaz organizowania wycieczek. 
 

 
§ 3 

 
Organizacja przerw śródlekcyjnych oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

 
1. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczycieli dyżurujących. 
2. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie m.in. o to, aby uczniowie nie tworzyli 

większych skupisk oraz nie opuszczali bez uzasadnienia przypisanej im sali. 
3. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie oraz pracownicy szkoły przebywający 

w pomieszczeniach wspólnych i ogólnodostępnych (korytarze, gabinety dyrekcji, 
pokój nauczycielski, sekretariat, sklepik szkolny, biblioteka, itp.) są zobowiązani 
zakrywać usta i nos. 



4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na trzech przerwach śródlekcyjnych 
(po 3., 4. i 6. lekcji) będzie otwarty dostęp do ogrodu przyszkolnego, z którego pod 
nadzorem dyżurującego nauczyciela, będą mogli korzystać chętni uczniowie. 

5. Uczniowie udający się na lekcje wychowania fizycznego w hali sportowej są 
odbierani przez nauczycieli uczących wyjściem bocznym, natomiast uczniowie 
kończący lekcje w hali wracają do szkoły głównym wejściem . 

6. Pracownicy powyżej 60. roku życia są zwolnieni z obowiązku pełnienia dyżurów 
międzylekcyjnych. 

7. Z korzystania zostało wyłączone źródełko wody pitnej. 
 

§ 4 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Codziennie po zakończeniu zajęć należy wykonać prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sallekcyjnych, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 
klawiatur, włączników. Za wymienione czynności odpowiedzialne są panie 
sprzątające. 

2. Na bieżąco należy dezynfekować toalety. Obowiązek ten będzie realizowany przez 
panie sprzątające. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 
lub dezynfekować co najmniej raz dziennie po zakończeniu zajęć w danym dniu. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  
 
 

§ 5 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 
szkoły 

 
1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności kaszel i gorączkę, 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, tj. w sali 28A na parterze. 

2. Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel niezwłocznie zawiadamia 
telefonicznie rodziców (opiekunów) ucznia o konieczności jego odebrania ze szkoły. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących 
objawów sugerujących chorobę zakaźną dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik bądź uczeńz infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy zdezynfekować.  



5. Na polecenie odpowiednich służb szkoła sporządza listę osób przebywających w tym 
samym czasie w tej części lub częściach szkoły, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie. 
 

 

§ 6 

 
Warianty zawieszenie zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej 

 
1. W przypadku wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu 

chrzanowskiego dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie 
stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – 
wariant C. 

2. Wprowadzenie ww. wariantów kształcenia możliwe będzie po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Wariant B czyli kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie polegało na  
organizowania zajęć dla części klas stacjonarnie, a dla drugiej części zdalnie. 

4. Wariant C czyli będzie polegało na zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych 
i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. 

 
 

§ 7 
 

Szczegółowe procedury dotyczące zachowania reżimu sanitarnego w wybranych 
pomieszczeniach ogólnodostępnych i pracowniach szkolnych 

  
 

1. Gabinet pedagoga: 
a) w gabinecie pedagoga szkolnego mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 

osoby, 
b) po wejściu do gabinetu każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce środkiem 

odkażającym znajdującym się przedsionku gabinetu, 
c) w czasie porad i konsultacji przebywający w gabinecie pedagoga może, ale nie 

musi przebywać w maseczce zasłaniającej usta i nos, 
d) w czasie porad i konsultacji pedagog może przebywać w maseczce, bądź 

w przyłbicy. 
e) pomieszczenie gabinetu pedagoga szkolnego w czasie i po wizycie ucznia 

(nauczyciela, rodzica, itp.) będzie wietrzone, a stoliki regularnie dezynfekowane 
po każdym użytkowniku, 

f) w przypadku dużej ilości chętnych uczniów do skorzystania z porady pedagoga 
w danym dniu, uczniowie mogą umawiać się na konkretną godzinę, sygnalizując 
wcześniej w gabinecie pedagogowi taką potrzebę, jak również w dniu 
poprzedzającym za pomocą dziennika elektronicznego bądź innych 
komunikatorów, 

g) rodzice mogą korzystać z porad i konsultacji w gabinecie pedagoga szkolnego na 
takich samych zasadach jak uczniowie. Preferowany jest jednak kontakt 
telefoniczny, mailowy lub na platformie Teams. 



2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej: 
a) w gabinecie może przebywać jedna osoba, 
b) każdy wchodzący do gabinetu musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta 

i nos, 
c) każdy po wejściu do gabinetu dezynfekuje ręce, 
d) za każdym razem uczeń poddawany jest pomiarowi temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym, a następnie jest mu udzielana porada medyczna. 
3. Biblioteka szkolna: 

a) w bibliotece szkolnej obowiązuje nakaz stosowania maseczek zakrywających nos 
i usta lub przyłbic oraz przestrzeganie zasad zachowania dystansu między osobami 
co najmniej 1,5 m, 

b) w pomieszczeniu bibliotecznym może jednocześnie przebywać najwyżej 8 osób, 
c) przy stanowiskach komputerowych mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby, 

każda przy oddzielnym komputerze, 
d) biblioteka szkolna jest regularnie wietrzona,  
e) stoliki w czytelni i stanowiska komputerowe są regularnie dezynfekowane po 

każdym użytkowniku, 
f) przy stanowisku bibliotekarza może przebywać tylko jedna osoba, 
g) zamawiane przez użytkowników dokumenty podaje bibliotekarz, 
h) nie ma wolnego dostępu do regałów z książkami, 
i) przyjmowane do zwrotu dokumenty są odkładane na specjalnie przygotowane 

miejsce, gdzie podlegają 3-dniowej kwarantannie, 
j) zajęcia opiekuńcze realizowane przez nauczyciela bibliotekarza za nieobecnych 

nauczycieli będą w miarę możliwości odbywane w salach lekcyjnych. 
4. Hala sportowa: 

a) przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 
odkażanie rąk płynem do dezynfekcji, 

b) uczniowie korzystają z szatni w hali gimnastycznej sposób rotacyjny. Połowa 
grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odległości (skracając czas 
przebierania i przebywania w szatni do minimum) natomiast druga cześć grupy 
oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym przez nauczyciela miejscu, 

c) obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem, 
d) zabronione jest dzielenie się posiłkami i napojami, 
e) podczas  zajęć wychowania fizycznego zostają ograniczone ćwiczenia kontaktowe, 
f) zajęcia kontaktowe zostaną zastąpione innymi, np. : lekka atletyka, gra w tenisa 

stołowego, badmintona, biegi terenowe, marszobiegi, 
g) w miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą przeprowadzane na 

otwartej przestrzeni, 
h) przybory używane podczas ćwiczeń, piłki, skakanki, obręcze będą po każdej lekcji 

dezynfekowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, 
i) hala sportowa powinna być jak najczęściej wietrzona. 

5. Pracownie komputerowe: 
a) w razie problemów ze stanowiskiem komputerowym uczeń zgłasza ten fakt 

nauczycielowi, który sprawdza, wymienia lub przepina zdezynfekowane 
klawiatury lub myszki komputerowe, 

b) uczeń korzysta wyłącznie ze stanowiska komputerowego, które zajął na początku 
lekcji. Podczas lekcji nie dotyka elementów stanowisk komputerowych zajętych 
przez innych uczniów, 



c) po zakończeniu zajęć tej samej grupy uczniów nauczyciel każdorazowo 
dezynfekuje wszystkie stanowiska komputerowe (klawiatury, myszki 
komputerowe, podkładki pod myszkami) z których korzystali uczniowie. 

6. Pracownia badań laboratoryjnych: 
a) każdy uczeń przy wejściu do laboratorium jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, 
b) wszystkie czynności, podczas których używane są szkło i sprzęt laboratoryjny 

należy wykonywać w rękawiczkach jednorazowych i okularach typu gogle, 
c) szkło laboratoryjne po użyciu powinny być dokładnie umyte i po wysuszeniu 

odłożone na miejsce, 
d) każde opuszczenie pracowni przez ucznia wiąże się z dezynfekcją rąk po powrocie 

i zmianą rękawiczek, 
e) zużyte rękawiczki należy wyrzucić do przygotowanego do tego celu kosza, 
f) Po zakończeniu zajęć przez daną grupę uczniów, pomieszczenie jest dokładnie 

wietrzone a uchwyty używanego sprzętu dezynfekowane przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia 

7. Pracownie gastronomiczne: 
a) uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń: pracownia, szatnia, toalety, korytarz 

przed pracownią z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m. Niedopuszczalne 
jest nieuzasadnione przemieszczanie się, 

b) z szatni może korzystać maksymalnie 4 uczniów równocześnie z zachowaniem 
bezpiecznej odległości i założoną maseczką, 

c) nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie i wyznaczenie stanowisk dla uczniów 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględniając specyfikę wykonywanych 
zadań, 

d) podczas zajęć uczniowie nie zmieniają bez zgody nauczyciela stanowisk, 
opuszczają pracownię tylko po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela, 

e) po wejściu do pracowni uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce, 
f) podczas wykonywania zadań sporządzania potraw pracują w rękawiczkach 

jednorazowych, 
g) przed użyciem sprzętu wspólnego dla grupy uczniowie dezynfekują ręce, 
h) po zakończeniu zajęć sprzęt wspólny dezynfekuje nauczyciel. 

 


