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(oznaczenie organu) 

 

 

Zarządzenie nr 50  

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

z dnia 26.08.2021 

w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

w r. szk. 2021/2022, w tym z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi na terenie 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz w  sprawie wprowadzenia 

procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-CoV-2 u 

ucznia i pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

 

Na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1604 ze zm. zarządzam co następuje:  

§ 1. 

Od dnia 01.09.2021 r. wprowadza się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Ornontowicach: 

1) Regulamin Organizacji Zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 

w r. szk. 2021/2022 – wytyczne sanitarne – załącznik nr 1, 

2) Procedurę Postepowania w Przypadku Podejrzenia Zakażenia Wirusem Sars-CoV-2 

u Ucznia i Pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – 

załącznik nr 2. 

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń (dla pracowników) oraz 

w dzienniku elektronicznym (dla uczniów i rodziców).  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

................................................... 

(podpis Dyrektora) 

 



 

załącznik nr 1 

Regulamin Organizacji Zajęć w ZSP w Ornontowicach obowiązujący od 1 września 

2021 r. – wytyczne sanitarne 

 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 

1. W szkole mogą przebywać tylko 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 lub 

w izolacji. 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w zamkniętych przestrzeniach wspólnych 

(np. korytarz, sekretariat, gabinety pracowników administracji) są zobowiązane  przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. 

stosować środki ochronne: maseczki ochronne jako osłonę ust i nosa oraz przestrzegać zasad 

dezynfekcji rąk). 

3. Nakaz noszenia maseczek ochronnych obowiązuje w przestrzeniach wspólnych, np. na 

korytarzach, w sekretariacie itd., natomiast w klasopracowniach podczas lekcji ww. nakaz nie 

obowiązuje. 

4. Rodzice i uczniowie są zobowiązani przekazać wychowawcom sposoby szybkiej, skutecznej 

komunikacji ze szkołą: nr telefonu, adres mailowy.  

5. W każdej sali znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym 

6. W szkole i internacie zostały wydzielone pomieszczenia jako izolatki. 

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

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę  lub kaszel uczeń zostaje odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

8. Podczas przerw zaleca się wyjścia na świeże powietrze, jednak pod żadnym warunkiem nie 

można samodzielnie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć.  

9. Sale lekcyjne są wietrzone po każdych zajęciach. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

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

dezynfekować zostają usunięte z sali. 

12. Przybory do ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywane podczas zajęć są codziennie 

czyszczone lub dezynfekowane. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane przynajmniej po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.  

15. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na 1-2 godz., w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



16. Nauczyciele uczący w blokach przedmiotowych organizują w miarę możliwości przerwy 

dla swoich uczniów w godzinach różnych od ogólnie obowiązujących przerw 

międzylekcyjnych, sprawując nad nimi opiekę w wyznaczonym miejscu. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

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

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.  

20. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole są czyszczone lub 

dezynfekowane. 

 

OGÓLNE WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. W przypadku 

wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 

pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 

lub 112. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę  lub kaszel, zgłasza ten fakt do dyrektora 

szkoły, opuszcza miejsce pracy lub w przypadku braku możliwości samodzielnego udania się 

do domu lub stacji sanitarno-epidemiologicznej, zostaje odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu. W takim wypadku zostaje zawiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczna 

lub wezwana pomoc medyczna. O dalszym postepowaniu decyduje dyrektor szkoły 

w porozumieniu z pracownikiem oraz stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem. 

 
3. W przypadku pracowników z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, należy bezwzględnie ustalić miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzić dodatkowe sprzątanie, 

a także zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

4. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych oraz gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu 1,5 m. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły 

w zamkniętych przestrzeniach wspólnych (np. korytarz, sekretariat, gabinety pracowników 

administracji) są zobowiązane  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: maseczki ochronne jako 

osłonę ust i nosa oraz przestrzegać zasad dezynfekcji rąk,  a także stosować min. 1,5 odległości 

na stanowiskach pracy, a jeśli to niemożliwe – pracownicy powinni nosić środki ochrony 

osobistej.). 
 



5. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji. 

 

6. Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy powinny być wietrzone min. co 1 godzinę. 

 

7. Na terenie szkoły wyznaczono 2 izolatki dla pracowników i uczniów z podejrzeniami zakażenia 

Sars-CoV-2. 

 

 

DODATKOWE WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 

 
1. Należy stosować się do ogólnych wytycznych obowiązujących na terenie ZSP w Ornontowicach 

2. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po 

każdym dniu zajęć, a w klasopracowniach po każdych zajęciach myte blaty ławek i krzesła.  Co 2-

3 godziny  należy umyć płynem dezynfekującym klamki klasopracowni i poręcze schodów. 

3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 

i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

4. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.                            

5. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

6. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych–poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

7.Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

8.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. Ozonowanie klasopracowni można 

przeprowadzać jedynie po odbytych w danym dniu zajęciach lekcyjnych. Po każdorazowym 

ozonowaniu pomieszczenia należy wietrzyć min. 1 godz.  

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji. 

10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub 

czyszczenie z użyciem detergentu.  

11. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, 

należy wyrzucać je do specjalnie przygotowanych pojemników. Zalecenia w tym zakresie zostały 

wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-

i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-

koronawirusem-sars-cov-2/10. 

 

 



DODATKOWE WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI 

1. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, 

a jeśli to niemożliwe –pracownicy powinni nosić środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

3. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy 

stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

4.Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą 

z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min.60°C lub je wyparzać 

6. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru 

jadalni. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę 

7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

WIRUSEM  SARS-CoV-2 U UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONAD-

PODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby:  

1) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;  

2) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 

warunkach domowych;  

3) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczniowie i pracownicy  

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia  

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

3. Osoba (pracownik, uczeń), która będąc na terenie szkoły zaobserwowała  

u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest  

natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły oraz postępować zgodnie z otrzymanymi 

wytycznymi.  

4. Osoba przebywająca na terenie szkoły, która ma objawy wskazujące na chorobę  

COVID-19 powinna zostać niezwłocznie odsunięta od pracy (pracownik) lub zajęć (uczeń), 

wyposażona w maseczkę i rękawiczki oraz odizolowana w przewidzianym do tego celu 

pomieszczeniu, tj. izolatce. Uczeń w izolatce pozostaje pod opieką wyznaczonej przez 

dyrektora osoby. 

5. W przypadku ucznia, szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców lub opiekunów, którzy 

są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły. 

6. W budynku internatu wyznaczono 2 pomieszczenia, w których można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów  chorobowych do czasu zorganizowania transportu do 

domu (gdzie skorzysta  z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.  

7. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/ucznia, szkoła  wzywa pogotowie 

ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji powiadamia rodzica (w przypadku ucznia) i właściwą 

stację  sanitarno-epidemiologiczną, która podejmuje decyzję w sprawie dalszego 

postępowania, 

8. Pracownik / uczeń, u którego stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia 

wirusem  SARS-CoV-2 lub jego rodzic, zobowiązany jest podać telefonicznie bądź 

mailowo pracodawcy / dyrekcji szkoły informacje w zakresie:  

1) decyzji wydanych przez PSSE w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub  

podejrzeniem zakażenia,  

2) ewentualnego kontaktu z uczniami / nauczycielami i innymi pracownikami w ostatnich 

5 dniach.  



9. O ewentualnym dalszym postepowaniu w zakresie funkcjonowania szkoły decyduje 

dyrektor szkoły stosując się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej i w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym. 


