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Zarządzenie nr 20/2019/20 (PROJEKT) 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy 

z dnia 05 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa  

dotyczących realizacji zajęć rewalidacyjnych, 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), 

na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 

2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

410 z dnia 11.03.2020 r.) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2020 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji zajęć 

rewalidacyjnych na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
§ 3. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do stosowania procedur bezpieczeństwa.  

2. Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o ustalonych procedurach bezpieczeństwa. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.                         
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Załącznik do zarządzenia nr 19/2019/20 

 z dnia 22 maja 2020 r. 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

 DOTYCZĄCA REALIZACJ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  

I ZWALCZANIEM COVID-19  

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DĘBICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Zatwierdził Dyrektor ZSE 
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I. CEL PROCEDURY 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed 

możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii. 

5. Określenie zasad postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia korona wirusem. 

 

II. PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE 

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba trzecia nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się.  

4. Osoby wchodzące na teren szkoły będą podlegały pomiarowi temperatury z wykorzystaniem termometru 

bezdotykowego. Osoba przybywająca do placówki ma prawo do odmowy wykonania badania. Pomiar 

temperatury osoby niepełnoletniej odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

5. U osób, których wynik pomiaru temperatury będzie powyżej  380C należy stosować procedury postępowania 

w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem, zawarte w niniejszym dokumencie (patrz pkt. IV). 

6. Od momentu wejścia do szkoły należy przestrzegać 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami oraz mieć 

zakryte usta i nos. 

7. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym niepotrzebnych książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

8. W czasie przebywania na zajęciach rewalidacyjnych należy korzystać wyłącznie z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. 

9. W salach do zajęć należy zapewnić 4 m2 powierzchni na osobę i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami. 

10. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego 

można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

11. Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące są 

zobligowane do korzystania z niego. Zapewniono dodatkowe punkty z płynem do dezynfekcji rąk na 

poszczególnych piętrach szkoły. Osoby mające przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do 

dezynfekcji powinny natychmiast umyć ręce. 
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III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

1. Udział ucznia w zajęciach rewalidacyjnych realizowanych w szkole możliwy jest za pisemną zgoda rodziców 

ucznia. 

2. Pracownicy szkoły mają obowiązek korzystania z środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych, ewentualnie przyłbic w które zostali wyposażeni. 

3. Do przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych należy przydzielić na stałe sale dla tych samych uczniów lub grup. 

4. Sale do zajęć rewalidacyjnych, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne podlegają szczególnemu 

zapewnieniu utrzymania czystości i dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.  

5. Każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach rewalidacyjnych należy przeprowadzić dezynfekcję pomieszczenia 

z szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku, 

odnotowuje czynność porządkową w harmonogramie utrzymania czystości danego obszaru. 

6. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, 

zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

9. Osoby chore lub osoby przebywające z domownikiem będącym na kwarantannie lub w izolacji nie powinny 

umawiać się na zajęcia rewalidacyjne. Należy wówczas pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. 

10. Uczeń umówiony na zajęcia rewalidacyjne, na które nie może przyjść, ma obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednio 

wcześniej. 

11. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia rewalidacyjne odpowiedzialny jest za wietrzenie sali, w której organizuje 

zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

 

IV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY ZAKAŻENIA KORONA WIRUSEM 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 

w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak 

najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się 

tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Zgłoszenie incydentu dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się 

i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz osób trzecich (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ 

częściach obiektu, w których przebywał użytkownik. 
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4. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może 

podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń 

i przedmiotów. 

 

Jeżeli u ucznia stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączkę), wówczas: 

1. Pomoc nauczyciela (pielęgniarka, a w razie jej nieobecności – pracownik obsługi) bezzwłocznie odizolowuje 

dziecko do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

3. Pomoc nauczyciela pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, 

półmaskę i rękawiczki. 

6. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 po 

pomoc medyczną. 

 

Jeżeli u pracownika stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, 

kaszel, gorączkę), wówczas: 

 

1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego 

pomieszczenia. 

2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, 

półmaskę i rękawiczki. 

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

COVID-19 - gdzie się zgłosić? 

Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego, lub SOR! 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia korona wirusem. 
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