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Zarządzenie nr 9/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach 

z dnia 01.09.2021r. 

  

w sprawie wprowadzenia Procedur w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach 

w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM  

 

W dniu 01.09.2021r. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach wprowadza Procedurę 

zapewniającą higieniczne warunki pobytu uczniów i pracowników w szkole oraz ustala zasady postępowania  

w przypadku podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2.  

Zobowiązuję wszystkich pracowników do przestrzegania zasad ujętych w niniejszej Procedurze  

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZSBC 

w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM 

 
W CZASIE PRZERW OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KORYTARZACH SZKOŁY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAŁOŻYĆ MASECZKĘ NA USTA I NOS 

 

  
1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA UCZNIÓW SZKOŁY  

  

1.1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

1.2. Na terenie budynków szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych bez zgody 

dyrektora szkoły.  

1.3. Obowiązkiem ucznia wchodzącego na teren szkoły jest posiadanie przy sobie maseczki ochronnej. 

Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

1.4. Każdy uczeń po wejściu na teren budynków i pomieszczeń szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy drzwiach wejściowych do budynków/pomieszczeń szkoły. 

1.5. Po wejściu na teren budynków szkoły i w czasie przerw międzylekcyjnych, przebywający na korytarzach 

szkoły uczeń obowiązkowo musi mieć założoną maseczkę na nos i usta. Maseczkę może dopiero ściągnąć 

po wejściu do sali i zajęciu miejsca w ławce. 

1.6. W czasie lekcji uczniom nie wolno przemieszczać się po sali bez maseczki i bez zgody nauczyciela. 

1.7. Uczeń wywołany do odpowiedzi przy tablicy, siedząc jeszcze w ławce obowiązkowo zakłada maseczkę na nos  

i usta i udaje się do odpowiedzi. Po powrocie do ławki uczeń może ściągnąć maseczkę.  

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

ucznia, w plecaku lub własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

1.9. Uczeń będący w klasie po dzwonku na przerwę, przed wyjściem na korytarz obowiązkowo zakłada maseczkę.    

1.10. Każdy uczeń ma obowiązek częstego mycia rąk według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, 

bieżącą wodą przy użyciu mydła i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik. 

1.11. Uczeń musi stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zakryć usta i nos zgiętym łokciem  

lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody  

lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

1.12. Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu w obrębie placówki w czasie przerw z zachowaniem 

bezpiecznych odległości – 1,5m. 

1.13. Uczeń nie powinien: 

- dzielić się napojami i picia z tej samej butelki, 

- nie powinien dawać „gryza” innym ze swojego jedzenia,  

- nie powinien częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka) 

- nie powinien podczas spożywania korzystać ze wspólnych kubków, sztućców, talerzy, itp. 
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1.14. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącymi zajęcia lub 

w czasie przerw nauczycielowi dyżurującemu a ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.  

Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 (izolatorium). 

Wyznaczona osoba telefonicznie, niezwłocznie powiadamia informując rodziców/ opiekunów prawnych  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą rodziców może mieć 

zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. 

Izolacja ucznia-  uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta  

i zachowany jest dystans 2m od innych osób..  

1.15. Jeśli uczeń ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, powinien zasięgnąć pomocy medycznej zgodnie 

    z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia   https://www.gov.pl/web/zdrowie 

. 

 

 

  

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW  

  

 2.1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2.2. Rodzic zapewnia dziecku idącemu do szkoły maseczkę ochronną i przypomina o zasadach  i obowiązku jej 

stosowania.  

2.3.  W momencie złego samopoczucia w szkole uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącymi 

zajęcia lub w czasie przerw nauczycielowi dyżurującemu a ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora 

szkoły.   

        Uczeń pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 (izolatorium) 

        w budynku szkoły Bojkowska 16. 

       Wyznaczona osoba telefonicznie, niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności 

       odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic ucznia niepełnoletniego może wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała 

       termometrem bezdotykowym. 

2.4. W momencie złego samopoczucia dziecka w domu rodzic niezwłocznie zgłasza fakt wychowawcy klasy,  

w wyniku jego nieobecności dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby 

zakaźnej spowodowanej KORONAWIRUSEM, rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są  

do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka. 

2.5.  Jeśli dziecko ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, wskazane jest zasięgnąć pomocy medycznej 

        zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia  https://www.gov.pl/web/zdrowie  

2.6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej KORONAWIRUSEM 

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko jest po zakończeniu 

leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.  

  

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA NAUCZYCIELI SZKOŁY  

  

3.1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

domowych. 

3.2.  Pracownik przychodzi do pracy wyposażony w maseczkę ochronną i używa jej zgodnie obowiązującymi  

w ZSBC procedurami. 

Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

3.3 Pracownik organizuje i koordynuje pracę umożliwiając zachowanie właściwego dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły. 

3.4. W szkole 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. 

3.5. Na pierwszym spotkaniu z uczniami wychowawcy zapoznają uczniów o obowiązujących w szkole regulaminami  

       i procedurami. 

        Informację o przeprowadzonym szkoleniu uczniów wychowawcy wpisują do dziennika szkolnego.  

3.5. Obowiązkowo należy wietrzyć sale zajęć, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

       przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3.6. Po przerwie, przy wejściu do klasy nauczyciel dezynfekuje lub nadzoruje dezynfekcję dłoni wchodzącym 
       uczniom, używając dostępnego w każdej sali urządzenia ze środkiem dezynfekującym. Przy braku środka  

       w pojemniku nauczyciel obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić fakt kierownikowi gospodarczemu  

       lub pracownikowi obsługi.  

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/zdrowie
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3.7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

       dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

3.8. Nauczyciel prowadzący zajęcia w blokach przedmiotowych sam ustala przerwy w zajęciach, uwzględniając przy 

       tym jak najmniejszą liczbę uczniów na korytarzach szkoły. 

3.9. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić lub dezynfekować przed 

       udostępnieniem innym osobom. 

3.10. W związku z zachowaniem dystansu i zapewnieniu bezpieczeństwa nauczycielom, zostaje udostępniona „sala 

       konferencyjna” jako drugi pokój nauczycielski. Klucz do sali znajduje się na tablicy w pokoju nauczycielskim. 

3.11. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo prowadzą zajęcia w wyznaczonych salach, zgodnych z planem lekcji, 

       zamiana sal może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora szkoły.     
3.12.  Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, albo uzyskać teleporadę 

medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  

i poinformować, że może być zakażony KORONAWIRUSEM. 

       3.13. 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, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

              https://www.gov.pl/web/zdrowie 
             Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać 

             gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

             dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

             Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 3.14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących  

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

3.15. W przypadku uzyskania informacji od ucznia o jego złym samopoczuciu nauczyciel natychmiast zgłasza  

ten fakt dyrektorowi szkoły (zakłada maseczkę i dopilnowuje aby uczeń również miał założoną) i przekazuje 

ucznia osobie upoważnionej przez dyrektora w celu izolacji ucznia. 

Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 „SZOK”  

tam za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w przypadku ucznia niepełnoletniego ma mierzoną temperaturę 

ciała, termometrem bezdotykowym. 

Izolacja ucznia-  uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos  

i usta i zachowany jest dystans 2m od innych osób. 

Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocznie powiadamia informuje rodziców/ opiekunów prawnych  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

3.16. Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej KORONAWIRUSEM zobowiązany jest  

do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory  

i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.  

  

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  

 

4.1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

domowych. 

4.2.  Pracownik przychodzi do pracy wyposażony w maseczkę ochronną i używa jej zgodnie obowiązującymi  

w ZSBC procedurami. 

Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

4.3 Pracownik organizuje i koordynuje pracę umożliwiając zachowanie właściwego dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły. 

4.4. Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur zapobiegających zarażeniom 

KORONAWIRUSEM mają obowiązek zwrócenia uwagi uczniom informując o obowiązujących w placówce 

zasadach bezpieczeństwa.  

4.5. Pracownicy niepedagogiczni zabezpieczeni maseczką, przy wejściu do szkoły dopilnowują dezynfekcji rąk przez 

osoby wchodzące i przypominają o obowiązkowym noszeniu maseczek w czasie przerw na terenie budynków. 

4.6. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym dniu zdezynfekować ławki i krzesełka 

w każdej klasie oraz klamki w drzwiach, a w razie potrzeby przeprowadzić zabiegi na bieżąco. 

4.7. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek na bieżąco zdezynfekować toalety uczniowskie, 

nauczycielską oraz poręcze klatek schodowych.  

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Strona 4 z 4  

  

4.8. Pracownik niepedagogiczny - osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce 

według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego  

i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

4.9. Za kontrolę procesu dezynfekcji w placówce odpowiada bezpośrednio kierownik gospodarczy szkoły.  

4.10. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.  

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 

60 %). 

4.11. Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa i ust.  

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 

zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

4.12.  Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, albo uzyskać teleporadę 

medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
i poinformować, że może być zakażony KORONAWIRUSEM. 

       4.13. 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, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

              https://www.gov.pl/web/zdrowie 

              Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać 

              gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

              dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

              Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 4.14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

4.15. W przypadku uzyskania informacji od ucznia o jego złym samopoczuciu natychmiast zgłasza ten fakt 

dyrektorowi szkoły (zakłada maseczkę i dopilnowuje aby uczeń również miał założoną) i przekazuje ucznia 

osobie upoważnionej przez dyrektora w celu izolacji ucznia. 

Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły przechodzi do pomieszczenia nr 129 „SZOK” 

(izolatorium).  

Izolacja ucznia-  uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta  

i zachowany jest dystans 2m od innych osób. 

Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocznie powiadamia informuje rodziców/ opiekunów prawnych  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w przypadku ucznia 

niepełnoletniego może mieć zmierzoną temperaturę ciała, termometrem bezdotykowym. 

4.16. Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej KORONAWIRUSEM 

zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia,  

nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.  

  

       

     

  

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

