
 
 

 

 

Z a r z ą d z e n i e  D y r e k t o r a  Z e s p o ł u  S z k ó ł  Z a w o d o w y c h  n r  2  

i m .  P o w s t a ń c ó w  W a r s z a w y  w  M i ń s k u  M a z o w i e c k i m  n r 1 1    

z  d n i a  3  s i e r p n i a  2 0 2 1 r.  

 

Na podstawie art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (dz. U. 

Z 2020 r. Poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. Poz. 4, 619 i 762) oraz wytycznych MEIN, 

MZ i GIS dla Szkół Ponadpodstawowych –tryb pełny stacjonarny 

 

zarządza się co następuje:  

 
 

§ 1 

Wprowadza się procedury organizacji pracy od dnia 1 września 2021r. w Zespole 

Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 

szkolnym 2021/2022.  

 

 
§ 2 

 

Podczas przebywania na terenie placówki obowiązują Procedury organizacji pracy 

Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia  

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 września 2021r.  

 

 

§ 4 
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  wszystkim pracownikom i uczniom  Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 11 

 

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY  

 

1. Do szkoły może przychodzić uczeń i pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

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

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły. 
3.  Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką podczas: 
 

- wchodzenia do szkoły i  wychodzenia ze szkoły; 
 

- wchodzenia do sali lekcyjnej lub pracowni i wychodzenia z sali lekcyjnej lub pracowni; 
 

- w czasie przerw lekcyjnych ( podczas wychodzenia na korytarz, do toalety, itp.); 

 

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do korzystania z płynu do dezynfekcji 

rąk. 

5. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z 

mydłem. 

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum czyli do 

przebywania w wyznaczonych obszarach. 

 
7. Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązuje: 
 

- stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa maseczką, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk; 

 

- zachowanie dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach 
szkoły.  
- osoby wchodzące z zewnątrz podlegają pisemnej rejestracji. 

 
8. Osoby, które nie posiadają środków ochronnych: osłony ust i nosa, nie będą wpuszczane na teren 

szkoły. 
9. Do budynku szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub 

chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
 

10. Kontakt z rodzicami/opiekunami ucznia realizowany jest z wykorzystaniem technik komunikacji 
na odległość. 

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

oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( 
środek transportu zapewnia rodzic lub opiekun). 

 
12. Dyżury nauczycielskie prowadzone są zgodnie z harmonogramem i regulaminem. Nauczyciel 

podczas dyżuru zobowiązany jest do zasłonięcia usta i nosa maseczką) oraz ograniczenia do 
minimum kontaktów z uczniami. 



13. Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych, po zajęciu miejsca, mogą mieć odkryte 
usta i nos. W przypadku bliskiego kontaktu nauczyciela z uczniem podczas zajęć, 
obowiązkowo uczeń i nauczyciel zakładają maseczkę. 
 

14. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 

m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o 

wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub 

środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

 

15. 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. 
 

16. Zajęcia kształcenia zawodowego z podziałem na grupy prowadzone są w pracowniach.  
Podczas zajęć w pracowniach, w przypadku wykonywania pracy w grupach, indywidualnej 
pracy z uczniem wymagającej bliskiego kontaktu, nauczyciel i uczeń obowiązkowo zakładają 
maseczkę. 

 
17. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować. 
18. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu oraz 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. 

 
19. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki ( nauczycieli, uczniów, pracowników 

administracji i obsługi oraz osoby obce wchodzące do szkoły) obowiązują ogólne zasady 
higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą i 
mydłem, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 
20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
 

21. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem 
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga 
powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, 
a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

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

stoliku szkolnym ucznia, Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi i 
podręcznikami między sobą. 
 

23. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 
24. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć. 
 

25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły w czasie przerw. 

 



26. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 

27. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  
 

28. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach 
klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz 
dokładne wietrzenie sal. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, 
a po ich zakończeniu. 

 
29. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 
 

30. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, 
zawarte zostaną w szczegółowym regulaminie.  

 
31. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy zawarte 

będą w szczegółowym regulaminie, uwzględniającym wymagania określone w przepisach 
prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

 
32. Bezpieczne zasady korzystania z szatni ograniczają się wyłącznie do pozostawienia rzeczy, 

które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po budynku szkoły oraz obuwia na zmianę. 
Pomieszczenia sal lekcyjnych mogą służyć do pozostawienia odzieży wierzchniej.  

 
33. W szkole prowadzone są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

 
34. Ponieważ na terenie szkoły uczniowie i pracownicy są zobowiązani do używania maseczek, 

mogą używać rękawiczek jednorazowych, zapewnione są pojemniki do ich wyrzucania. 
 

35. Podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczeń szkolnych  zobowiązany jest do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do 
szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 
 

36. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscu do tego przeznaczonych, 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 
epidemii. Zasady organizacji żywienia przedstawia podmiot korzystający z pomieszczeń 
szkolnych w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu. 

 
37. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik/uczeń 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 



zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

 
38. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, (aby uzyskać teleporadę medyczną). 

 
39. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
 

41. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie osobom, które miały kontakt z 
zakażonym, do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/  

42. W przypadku, kiedy może być zagrożone zdrowie uczniów ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną, Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić 
zajęcia na czas oznaczony. Zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności: grupy 
wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć. 
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