
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w PILE 

Od 1 września 2020  

i postępowania prewencyjnego uczniów, pracowników oraz rodziców w związku z covid-19 

 

  I.  Cel 

    Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

 II. Zakres procedury 

    Procedurę należy stosować w Zespole Szkół Budowlanych w Pile od 1 września 2020. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

    Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi szkoły. 

 

IV. Postanowienia ogólne 

    1. Procedurę należy stosować w Zespole Szkół Budowlanych w Pile od 1 września 2020 do 

         odwołania. 

    2. Do szkoły może przychodzić tylko:  

         a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

         b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

         c) uczeń/pracownik, którego rodzice nie przebywają w izolacji w warunkach domowych  

              lub w izolacji. 

    3. Jeśli to konieczne uczeń może być przyprowadzony i odebrany ze szkoły przez 

        opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

    4. Przez objawy, o których mowa w pkt. 2 a) i pkt 3 rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę, 

• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem, 

• uczucie wyczerpania, 

• brak apetytu, 

• utrata węchu i/lub smaku, 

                    5. Należy ograniczyć przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność                                                                                                     

  jest niezbędna należy egzekwować od nich stosowania środków ochronnych w         

  postaci osłony nosa i ust, stosowania rękawiczek jednorazowych i dezynfekcji dłoni. 

  Dotyczy to tylko osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  

  oddechowych. Osoby te mają obowiązek zachowywać dystans min. 1,5 m od innych 

  osób w szkole. 

                    6. Osoby z zewnątrz, których obecność w szkole wynika z obowiązków służbowych mogą 

  wyłącznie kontaktować się i przebywać w jednym z sekretariatów szkoły przez czas 

  niezbędny do załatwienia sprawy służbowej a po jej załatwieniu niezwłocznie ją 

  opuścić.  



                    7. Zaleca się by w celu załatwienia niezbędnych spraw służbowych rodzice lub osoby z 

  zewnątrz uprzednio kontaktowały się z sekretariatem szkoły i umawiały się na wizytę 

  w szkole telefonicznie.  

        8. Zaleca się też używanie kanałów zdalnych do kontaktów ze szkołą i załatwianie  

  niezbędnych formalności. 

       9. Rodzice mogą oczekiwać na swoje dzieci wyłącznie na dziedzińcu szkoły zachowując 

  dystans społeczny min. 1,5 m. 

    10. Wychowawcy klas są zobowiązani do niezwłocznego potwierdzenia aktualności  

  numerów telefonicznych i adresów milowych służących do kontaktowania się z 

  rodzicami i uczniami swoich zespołów klasowych a także ustalą sposoby i zasady 

  szybkiego kontaktowania się nimi w sytuacjach nagłych. 

                 11. W przypadku pracowników będących w wieku powyżej 60 lat życia lub z istotnymi 

  problemami zdrowotnymi będą stosowne rozwiązania mające na celu   

  minimalizowanie ryzyka zakażenia tj. nieangażowanie tych pracowników w  

  dyżury  podczas przerw międzylekcyjnych w przestrzeniach wspólnych, przydzielenie 

  tym pracownikom stałego miejsca pracy.  

   12. Pracownikom administracji szkoły zaliczanym do grup ryzyka wymienionych w pkt 10 w 

  miarę potrzeb i  możliwości oraz sytuacji zdrowotnej na terenie szkoły będzie możliwe 

  zlecanie pracy zdalnej.   Natomiast w stosunku do nauczycieli dyrekcja szkoły będzie 

  postępować zgodnie ze stanem prawnym i epidemicznym występującym w danym 

  momencie w szkole.  

    13. Szkoła posiada dwa termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury ciała w  

  sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia lub pracownika. 

  Jeden z nich dostępny jest w sekretariacie szkoły przy gabinecie dyrektora a drugi w 

  izolatce (sala 2-2). 

             V. Higiena i dezynfekcja 

     1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania standardów 

  higienicznych tj. częstego mycia i dezynfekcji rąk, w szczególności po przyjściu do 

  szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z przerwy, po korzystaniu z toalety.  

                  2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj. zasłanianie nosa i ust podczas 

  kaszlu lub kichania, unikanie dotykania okolic oczu, ust i nosa, stosowanie częstej 

  dezynfekcji rąk.  

                  3. Ze względu na warunki panujące w szkole i liczbę uczących się obowiązuje stosowanie 

  maseczek (lub przyłbic ochronnych) w przestrzeniach wspólnych, gdzie trudno 

  zachować jest dystans społeczny takich jak: korytarze szkolne, świetlica, szatnie, 

  pomieszczenia wc, pomieszczenia biurowe itp. Zwłaszcza w czasie przerw. Na boisku 

  szkolnym oraz po zajęciu miejsc w klasie/pracowni stosowanie maseczki nie jest 

  obowiązkowe.   

                  4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy  

  dydaktycznych i elementów stałych oraz do dezynfekcji rąk. 



                5. Szkoła posiada dwa termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury ciała w  

  sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia lub pracownika. 

  Jeden z nich dostępny jest w sekretariacie szkoły przy gabinecie dyrektora a drugi w 

  izolatce (sala 2-2). 

                6. Podczas dezynfekcji elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych należy przestrzegać 

  zaleceń producenta środka dezynfekującego w zakresie czasu wietrzenia  

  dezynfekowanego pomieszczenia.  

                7. Na ternie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych czynności porządkowych, w 

  tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach 

  sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych –  

  poręczy, klamek, włączników, powierzchni blatów i narzędzi do ćwiczeń. Za  

  stosowanie monitoringu tych czynności odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy 

  szkoły.  

                8.  Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 

  obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu jak i w innych miejscach, 

  gdzie znajdują się dozowniki do dezynfekcji (zwłaszcza w toaletach). (zał. nr 1 do 

  procedury -instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekcji rąk).  

                9. Przed wejściem do budynku szkoły, w pomieszczeniach wc, w wejściach do pracowni 

  szkolnych, w wejściu do sali gimnastycznej i siłowni szkolnej oraz w klasach  

  umieszczone są środki do dezynfekcji rąk. Zobowiązuje się nauczycieli i pracowników 

  szkoły do egzekwowania od uczniów stosowania zasad dezynfekcji rąk. 

             10. W drzwiach wejściowych do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 

  sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych           

  (zał. nr 2 do procedury-wykaz numerów kontaktowych)   

             11. Zużyte materiały ochronne takie jak rękawiczki gumowe czy maseczki jednorazowe należy 

  wyrzucać tylko do pojemników oznakowanych stosownymi znakami (przeznaczonymi 

  tylko do tych celów). 

             12. Zobowiązuje się nauczycieli i pracowników obsługi szkoły do usunięcia z sal lekcyjnych i 

  pracowni, w których przebywają uczniowie przedmioty i sprzęty, których nie można 

  skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przedmioty i przybory do ćwiczeń  

  (skakanki, piłki, sprzęt siłowy itp.) oraz narzędzia i przybory wykorzystywane do 

  praktycznej nauki zawodu należy dokładnie czyścić i dezynfekować. Jeśli to możliwe 

  po każdej zmianie grupy. 

        VI.  Organizacja pracy szkoły 

                1. Jeżeli to możliwe należy nie dopuszczać do gromadzenia się uczniów w przestrzeniach 

  zamkniętych. Zobowiązuje się nauczycieli dyżurujących podczas przerw do  

  egzekwowania utrzymania przez młodzież dystansu społecznego. 

               2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie mogą 

  one trwać krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy 

  czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.   



               3. Podczas zajęć w blokach lekcyjnych (zwłaszcza na zajęciach praktycznej nauki zawodu 

  należy organizować przerwy w pracy uczniów z uwzględnieniem przesunięcia  

  czasowe względem różnych grup pracujących w danym miejscu oraz w stosunku do 

  przerw ogólnych). Nauczyciele ustalają  zasady przesuwania przerw w porozumieniu z 

  dyrekcją szkoły. Podczas takiej przerwy  uczniowie opuszczają pracownię a nauczyciel 

  zobowiązany jest pełnić dyżur nad grupą w miejscu, gdzie ona przebywa. 

 4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego, dopuszcza się możliwość zmiany 

  czasu przerw między zajęciami w poszczególnych klasach. Działania takie mogą być 

  podjęte w porozumieniu i za aprobatą dyrekcji szkoły.  

 5. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przejść na boisko szkolne i przebywać na  

  świeżym powietrzu na terenie szkoły, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.  

 6. Podczas lekcji zaleca się stosowanie uchylenia okien w celu stałego wietrzenia klas i  

  pracowni.  

  7. Sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownię i pracownie szkolne należy dokładnie wietrzyć 

  po każdej lekcji.  Podobnie należy postępować z przestrzeniami wspólnymi  

  (korytarze). Wietrzenie przestrzeni wspólnych należy dokonywać po każdej przerwie 

  nie rzadziej jak raz na godzinę. Za wietrzenie sal odpowiedzialni są nauczyciele uczący 

  a za wietrzenie części wspólnych pracownicy obsługi szkoły.  

  8. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można  

  zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

  9. Zajęcia z wychowania fizycznego, jeśli to możliwe, należy jak najczęściej prowadzić na 

  świeżym powietrzu, po za obiektami zamkniętymi.   

 10. Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej w celu pozostawienia okrycia wierzchniego. 

  Okrycia wierzchnie uczniowie mają obowiązek zabierać do klas zapakowane w  

  foliową torbę.  

 11. W szatniach przy sali gimnastycznej i pracowniach praktycznej nauki zawodu, nauczyciele 

  tak organizują grupę i sposób korzystania z szatni by można było utrzymać dystans 

  między uczniami. W sytuacjach, gdy zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest 

  możliwe uczniowie mają obowiązek stosować maseczki na czas niezbędny na  

  przebranie. Jeśli to możliwe w szatniach należy utrzymywać uchylenie okien w celu 

  ich wietrzenia.    

  12. Uczniowie posiadają własne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, które mogą  

  znajdować się na ławce szkolnej. Uczniowie nie udostępniają ich i nie wymieniają się 

  nimi z innymi uczniami.  

              13. Podczas zajęć praktycznej nauki zawodu uczeń powinien korzystać z własnego kompletu 

  narzędzi i nie wymieniać się nim z innymi uczniami. Po zajęciach danej grupy  

  narzędzia te powinny być zdezynfekowane. Za dezynfekcję narzędzi pomiędzy  

  grupami odpowiedzialny jest nauczyciel/opiekun. Za dezynfekcję narzędzi po  

  zakończonych zajęciach w pracowni odpowiedzialni są pracownicy obsługi szkoły.   

 14. W pracowniach komputerowych zaleca się stosowanie przez uczniów rękawiczek  

  jednorazowych. Po każdych zajęciach wskazane jest dezynfekowanie klawiatur i 

  myszek wykorzystywanych do zajęć.  



 15. Uczniowie nie zabierają do szkoły zbędnych przedmiotów.  

 16. Dopuszcza się spożywanie przez uczniów posiłków podczas przerw w świetlicy szkolnej z 

  zachowaniem zasad higieny. W sytuacjach szczególnych nauczyciel może pozwolić na 

  spożywanie posiłków w klasie lub pracowni z zachowaniem zasad jak wyżej. 

 16. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach opracowanych przez nauczycieli 

  bibliotekarzy i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły, uwzględniających dwudniowy 

  okres kwarantanny dla książek i innych  materiałów wypożyczanych w bibliotece.   

 17. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej odbywać się będzie na zasadach  

  uzgodnionych z pielęgniarką/higienistką szkolną. Zasady te i godziny pracy gabinetu 

  będą upowszechnione dla uczniów i nauczycieli. 

 18. Sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych i zasady ich prowadzenia będą określone przez 

  nauczycieli organizujących te zajęcia w porozumieniu i za aprobatą dyrekcji szkoły. 

  Zasady te zostaną upowszechnione dla uczniów po ustaleniu szczegółów. 

 19. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 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 zawodów szkolnictwa  

  branżowego, dotyczących poszczególnych branż.   

 20. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej w miarę możliwości powinni ograniczyć 

  kontakty z uczniami i nauczycielami. W sytuacjach, w których nie jest to możliwe a 

  zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych mają obowiązek stosować środki ochrony 

  osobistej (maseczka, rękawiczki). 

         VII. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

  1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie odizolować go w 

  odrębnym pokoju jakim jest izolatka (sala 2-2) z zapewnieniem min. 2m dystansu. 

  2. Nauczyciel/pracownik szkoły informuje o zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły.  

  3. Uczeń pozostaje w izolatce pod opieką wyznaczonej osoba. 

  4. Uczniowi przebywającemu w izolatce należy zmierzyć temperaturę ciała termometrem 

  bezdotykowym:   

• jeśli temperatura po zmierzeniu wynosi 38 stopni C lub więcej należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania ucznia ze 

szkoły i przypomnieć o obowiązku korzystania z teleporady medycznej. 

  5. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka  

  niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.  

  6. Rodzic po odebraniu dziecka ze szkoły ma obowiązek poinformować dyrekcję szkoły o 

  wyniku badania ucznia przez lekarza.  

  7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownej dezynfekcji i 

  wietrzeniu.   



  8. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

  prowadzący o zaistniałej sytuacji oraz podejrzeniu zakażenia ucznia. 

  9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

  Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy zdrożyć dodatkowe procedury 

  biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.   

 10. Na polecenie dyrektora szkoły Rodzice uczniów z klasy, do której uczęszcza chorujący 

  uczeń są informowani o zaistniałej sytuacji.   

         VIII. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

  1. Pracownik, który w trakcie pracy zaobserwował u siebie objawy chorobowe typu:  

  gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy 

  lub mięśni, utratę węchu lub smaku informuje o tym telefonicznie dyrektora szkoły a 

  sam izoluje się w najbliższym wolnym pomieszczeniu lub izolatce. 

  2. Dyrektor niezwłocznie podejmuje następujące działania:  

  a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia, jeśli  

                    pracownik jeszcze tam nie dotarł zalecając unikanie kontaktu. 

  b) zachowując dystans przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt  

       telefoniczny z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,  

  c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 

  d) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 

      informuje dyrektora szkoły. 

  3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik należy poddać gruntownej 

  dezynfekcji i wietrzeniu.   

  4. Każdy pracownik powinien poddać się kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała w razie 

  konieczności. 

  5.  W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych 

  stosuje się postępowanie jak w pkt 1.  

  6. Pracownicy z objawami, o których mowa w dziale IV pkt 4 nie mogą przychodzić do pracy. 

  7. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Państwowego Powiatowego Inspektora  

  Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji oraz podejrzeniu zakażenia 

  pracownika. 

  8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

  Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy zdrożyć dodatkowe procedury 

  biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.   

  9. Jeżeli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 

         

 



       VIII. Postepowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

  1. Definicja kontaktu obejmuje: 

  a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w 

     bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 

     m przez ponad 15 minut.  

  b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,  

  c) każdą osobę zamieszkałą w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora. 

  2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:  

  a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i  

     prowadzenie obserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie 

     uwagi na swój stan zdrowia,   

  b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, w 

     szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego 

     kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

  c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 

     duszność, problemy z oddychaniem) – należy niezwłocznie, telefonicznie  

     powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do 

     oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie 

     dalszy tryb postępowania.    

  3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 

  ostrożności. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w 

  zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.  

  4. Decyzja do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we  

  współpracy ze służbami sanitarnymi.     

         IX. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

  1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

  sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

  Sanepidu, podejmuje stosowna decyzję o zamknięciu placówki, zmianie modelu 

  kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  

  2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ  

  prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w 

  sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek oświaty.    

  3. W przypadku potwierdzeni zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

  stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

  ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

  wypadek.   

  4. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

  pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.  



  5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym czasie w części pomieszczenia 

  lub jego całości, w którym przebywała zakażona osoba.  

         X. Postanowienia końcowe. 

  1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt 4) 

  bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno- 

  Epidemiologiczną w Pile al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła 

  2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, kontakt:  

• sekretariat   67 351 98 80 lub 67 351 98 58 w godzinach 7.30 – 16.00 

• telefon alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia    693 450 561 

• 112  

• Adres email: sekretariat@psse-pila.pl 

  3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 

  strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji  

  Narodowej lub Głównego Inspektora Sanitarnego.  
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