
 

 

Zasady funkcjonowania 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 

w sytuacji  zagrożenia  epidemicznego 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć mowa w niniejszym opracowaniu o: 

 Szkole – należy przez to rozumieć obiekty ZSE-T 

 Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora ZSE-T 

 Pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników ZSE-T 

 Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów ZSE-T 

 Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ZSE-T 

 Sytuacji  zagrożenia epidemicznego – należy przez to rozumieć zbieg zdarzeń, 

okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania społeczności, 

jednostki w związku z niebezpieczeństwem pojawienia się i rozprzestrzeniania choroby 

zakaźnej. Zdarzenia te występują nagle i nieoczekiwanie, a czas i okres trwania 

zagrożenia jest nieprzewidywalny.  

 

2. Celem tego opracowania jest zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa wszystkim osobom 

współpracującym ze szkołą oraz przebywającym na jej terenie poprzez dostosowanie 

warunków pracy i nauki do nieoczekiwanych oraz nadzwyczajnych warunków 

funkcjonowania w bliżej nieokreślonym terminie. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo 

wszystkim odwiedzającym szkołę oraz uniknąć zakażenia należy bezwarunkowo 

podporządkować się ustalonym procedurom. 

 

3. Aktualne zasady wprowadzone zostają w związku z pojawieniem się  pandemii 

koronawirusa COVID-19, są obowiązujące dla wszystkich klientów i pracowników szkoły, 

a będą aktualizowane w miarę zmieniającej się sytuacji i  potrzeb. 

 

II. Zespół Zapobiegania COVID-19 

 

W szkole powołany został Zespół Zapobiegania COVID-19 w składzie z-ca kierownika 

szkolenia praktycznego, kierownik internatu, pedagog szkolny, którego zadaniem jest 

opracowanie, monitorowanie i aktualizowanie zasad postępowania na wypadek zagrożenia 

epidemicznego.  

 

III. Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania zakażeniu i zwalczania 

epidemii obowiązujące na terenie szkoły 
 

1. Przed powrotem do szkoły po okresie nauczania zdalnego oraz każdorazowo na początku 

roku szkolnego, Dyrektor organizuje szkolenie instruktażowe dla wszystkich 

pracowników. Uczniów i rodziców Dyrektor informuje o zasadach epidemicznych 

przyjętych w szkole związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem szkoły w czasie 

zagrożenia epidemicznego.  

 

2. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują aktualne zalecenia rządowe, władz 

oświatowych, organu prowadzącego szkołę i służb sanitarno-epidemiologicznych. 

Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie w sytuacji zagrożenia 



epidemicznego bezwzględnie podporządkowują się i współdziałają ze służbami 

zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii. 

 

3. Na początku roku szkolnego na zebraniach z rodzicami wychowawcy klas zobowiązują 

rodziców do uaktualnienia adresów zamieszkania uczniów oraz telefonów kontaktowych 

do rodziców. Uczulają na poinformowanie szkoły o każdorazowej zmianie w/w danych. 

 

4. W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym 

domową, z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną, należy uznać nieobecność 

ucznia na zajęciach dydaktycznych za usprawiedliwioną. Pracownicy, uczniowie i 

pozostali interesanci z objawami sugerującymi zakażenie chorobą zakaźną, nie mogą 

przychodzić do szkoły. Nakazuje się wówczas stosowanie do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego. O tym fakcie pracownicy informują dyrektora szkoły a uczniowie 

wychowawcę klasy lub internatu. 

 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną należy bezwzględnie taką osobę 

odizolować od pozostałych i postępować zgodnie z procedurami. 

 

6. Uczeń przebywający w kwarantannie po zgłoszeniu tego faktu w szkole realizuje 

nauczanie w formie zdalnej. 

 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed wejściem do obiektów ZSE-T mierzona jest 

bezdotykowym termometrem temperatura ciała. Mierzenie odbywa się w miarę 

możliwości przed wejściem do budynku szkoły, a wchodzący stoją w odstępie co najmniej 

1,5 m od siebie. Pomiaru dokonuje nauczyciel pełniący dyżur i woźna. W przypadku 

stwierdzenia podwyższonej temperatury albo wyraźnych oznak choroby zakaźnej (np. w 

przypadku COVID-19 są to uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) 

dana osoba nie zostaje wpuszczona na teren budynku. Osoba ta skierowana zostaje do 

izolatki, następnie jeżeli jest to uczeń powiadamiani są rodzice z prośbą o zastosowanie 

zaleceń GIS. 

 

8. Przy każdym wejściu do obiektów ZSE-T umieszczone są dozowniki z płynem 

odkażającym, które są regularnie napełniane. Każda osoba wchodząca do pomieszczenia 

obowiązana jest zdezynfekować ręce. 

 

9. W szkole obowiązuje regularne i dokładne mycie rąk. Służą temu certyfikowane środki i 

urządzenia. Na stronie internetowej szkoły oraz w sanitariatach zamieszcza się w 

widocznym miejscu instrukcje dotyczące mycia rąk oraz innych zasad  higieny osobistej. 

 

10. W czasie pobytu w szkole w miarę możliwości należy zachować bezpieczny dystans od 

siebie (1,5 m).  

 

11. Po wejściu na teren szkoły zabrania się opuszczania go aż do zakończenia zajęć lub pracy, 

a w uzasadnionych przypadkach można opuścić teren szkoły samodzielnie lub z 

nauczycielem opiekunem za potwierdzoną zgodą wychowawcy (uczeń) lub dyrekcji 

(pracownik). 

 

12. Wychowankowie internatu mogą opuszczać go za potwierdzoną zgodą wychowawcy przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Posiłki spożywane są z zachowaniem 

odpowiedniej, bezpiecznej odległości. 



 

13. Podczas przerw należy stosować się do przyjętych zasad i wykonywać bezwzględnie 

polecenia nauczycieli dyżurujących. Należy przemieszczać się tylko prawą stroną 

korytarza, unikać bliskich kontaktów oraz dużych skupisk. 

 

14. W celu zmniejszenia przemieszczania się uczniów w szkole Dyrekcja szkoły organizuje 

(w miarę możliwości) pracę tak, by każda klasa miała przypisany gabinet lekcyjny.  

 

15. Na lekcjach nauczyciele wyznaczają miejsca do zajęcia przez uczniów z zachowaniem 

bezpiecznej odległości.  

 

16. Dyrektor organizuje pracę obsługi szkoły tak, aby miejsca pracy i prowadzenia zajęć 

dydaktycznych były czyste, przewietrzone i higieniczne. Powierzchnie dotykowe, w tym 

biurka, lady, stoły, klamki, wyłączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, 

klawiatury) powinny być regularnie dezynfekowane środkiem dezynfekującym. Wszystkie 

obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne są regularnie i starannie 

sprzątane. 

 

17. W czasie pobytu na stołówce należy przestrzegać zalecanych odległości między osobami. 

Czas wydawania posiłków dostosowuje się do aktualnych potrzeb. 

 

18. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania uczniom i rodzicom informacji na temat 

przestrzegania podstawowych zasad higieny. Opiekunowie, wychowawcy klas i grup w 

internacie we współpracy z pielęgniarką szkolną i pedagogiem zobowiązani są 

przeprowadzić zajęcia dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

zakażenia.   

 

19. Każdego dnia po lekcjach szkolnych, zwłaszcza zajęciach praktycznych i wychowania 

fizycznego pracownicy obsługi dezynfekują używany sprzęt i urządzenia. 

 

20. Na terenie ZSE-T funkcjonuje pomieszczenie zwane izolatką. Pomieszczenie to jest 

sterylne i wyposażone w potrzebny sprzęt oraz zaplecze sanitarne. 

 

21. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego zaleca się załatwianie spraw drogą 

elektroniczną, pocztową lub przy wykorzystaniu platformy e-PUAP.  

 

22. Zasady funkcjonowania ZSE-T w sytuacji  zagrożenia  epidemicznego wchodzą skutecznie 

w życie 1 września 2020 roku. Są opublikowane, na stronie internetowej szkoły  oraz w na 

tablicach informacyjnych szkoły. 


