
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNYCH W 

RACIBORZU  W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19  

 

Organizacja pracy szkoły 

 

1. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej 

występującej na obszarze powiatu raciborskiego -  w przypadku, gdy rejon ten 

zostanie zakwalifikowany do obszaru czerwonego lub obszaru żółtego, Dyrektor 

szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 

2. Na  terenie szkoły mogą przebywać nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy 

administracji i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

warunkach domowych. 

3. Przy każdym wejściu do szkoły zamieszczono: 

 informację o obowiązku dezynfekcji rąk, 

 instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego, 

 dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiającym wszystkim 

wchodzącym do szkoły skorzystanie z niego (zobowiązuje się pracowników 

sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnianie 

dozowników) 

 numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych u osoby zajmującej się na terenie jednostki. 

w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki) 

4. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz 

pracowników pomocniczych dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach 

publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły w dzienniku, na 

tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektroniczne 

5. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej  

i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

6. Indywidualne nauczanie odbywa się w sposób zdalny. 

7. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie podwórka szkolnego  

z zachowaniem dystansu społecznego 

8. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne należy wietrzyć co 

najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Każda osoba z zewnątrz wychodząc do szkoły jest zobowiązana: 

 Do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji 

 Do zakrywania ust i nosa 

 Do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz 

zasad przebywania w nich. 



10. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów 

dokonywany jest pomiar temperatury za pomocą termometru bezdotykowego. 

11. Pomiar jest dokonywany za zgodą rodziców ucznia niepełnoletniego, pełnoletniego 

ucznia oraz pracownika.  

12. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób nie będących 

uczniami lub pracownikami, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, 

gdy mają ku temu uzasadniony powód. 

13.  W szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczone na odpady sanitarne 

(maseczki, rękawice jednorazowe) 

14. W szkole wyznaczono pomieszczenie na IZOLATORIUM.  

15. Wszelkie sprawy uczniowskie załatwia się drogą elektroniczną na adres : 

uczen@ekonomikraciborz.pl 

 

Obowiązki ucznia  

 

1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym 

planem zajęć 

2. Każdy uczeń przy wejściu do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk 

3. Uczniowie są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust podczas przerw lekcyjnych 

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki i nie wymieniają się przyborami 

między sobą.  

6. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły oraz na podwórku 

szkolnym. 

Zasady obowiązujące rodziców 

1. Rodzice zobowiązani są do posyłania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych - bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ;  

2.  Rodzice powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej 

części na terenie szkoły. 

3. Zaleca się rodzicom aby przed wyjściem dziecka ze szkoły zmierzyli dziecku 

temperaturę; - zakazuje się posyłania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji ( w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać  

w domu); 

4. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz nie podawanie ręki na powitanie) 

oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

5 Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności : podniesiona temperatura, 

kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować 

się z lekarzem. 

6 Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 
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7 Rodzice są zobowiązania do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą 

klasy, telefonicznie  lub prze e-dziennik w celu zapewnienia bieżącej wymiany 

informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 

  

Zadania i obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik przy wejściu do budynku szkoły lub Sali gimnastycznej 

zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie  

z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole. 

2. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktów   

z uczniami oraz nauczycielami. 

3. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe 

sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki. 

4. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad GIS (w pracy oraz po 

zakończeniu obowiązków służbowych) 

5.  Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez 

Dyrektora szkoły. 

6 Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem 

zalecanej odległości  

7 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia ( np. w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca 

zdalna). 

8. Pracownicy pomocniczy i obsługi wykonują swoje obowiązki zgodnie z 

indywidualnym zakresem czynności, uwzględniając wzmożone środki bezpieczeństwa  

9.  Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 

porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności 

powierzchni, z których korzystają uczniowie i pracownicy,  

10. Pomieszczenia oraz przedmioty się w nich znajdujące dezynfekowane są raz dziennie, 

ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie  co najmniej 2 

razy dziennie.  

11. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie  

z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na 

opakowaniu  środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad 

związanych z czasem niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  

i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów służących 

do dezynfekcji. 

12. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

 

 

Sala gimnastyczna 

 



1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami. 

2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe, które uniemożliwiają zachowanie dystansu. 

3. Przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować usuwa się z Sali 

gimnastycznej lub zabezpiecza się do nich dostęp. 

4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, drabinki itp.) wykorzystywany podczas zajęć, 

 a także podłoga są dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

5. Nauczyciel wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informuje uczniów  

o zasadach korzystania z Sali gimnastycznej. 

 

Boisko szkolne 

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

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystans pomiędzy 

nimi 

2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych tylko i wyłącznie 

dla uczniów podczas trwania zajęć szkolnych 

3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników 

4. Z boiska należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne  i innych 

użytkowników zajęć. 

5. Na boisku mogą przebywać uczniowie przy załażeniu, ze zachowany jest miedzy nimi 

dystans społeczny. 

6. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania zajęć odpowiada nauczyciel 

opiekujący się grupą uczniów 

7. Uczniowie po powrocie z boiska są zobowiązani do mycia rąk. 

8. Na terenie boiska, w trakcie trwania zajęć, obowiązuje zakaz przebywania osób 

trzecich niezwiązanych z działalnością szkoły. 

 

Biblioteka szkolna 

1.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z biblioteki według opracowanego przez 

bibliotekarza harmonogramu. 

2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce oraz zasłonić nos i usta. 

3.  W bibliotece może przebywać jeden wypożyczający. Pozostali czekają przed 

wejściem do biblioteki zachowując dystans społeczny, min. 1,5 metra od drugiej 

osoby. 

4.   Bibliotekarz jest zobowiązany kilka razy dziennie do przecierania blatu stanowiska 

pracy, odkażania klawiatury komputera i myszki. 

5.  Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę  

o zasadach korzystania z biblioteki. 

 

 

 

 

 



Gabinet profilaktyki zdrowotnej 

1. We współpracy z pielęgniarką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, 

uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne MEN i MZ 

2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są o dezynfekcji rąk za pomocą 

płynu do dezynfekcji umieszczonego przed wejściem do gabinetu 

3. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę  

o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać 

się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem. 

2.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady 

medycznej. 

3.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty. wyłączniki itp.) 

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

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 


