
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 25/2020    

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku  

 

Zasady dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Płocku  

od 1 września 2020 r. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich pracowników świadczących pracę na 

terenie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku oraz uczniów, ich 

rodziców/opiekunów prawnych w trakcie trwania epidemii COVID-19. 

2. Wszystkie procedury obowiązują aż do odwołania.  

3. Dokument określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki nauki i pracy 

w czasie epidemii COVID-19. 

Zasady dotyczące higieny i dezynfekcji 
 

1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i służb medycznych. 

3. Po wejściu do budynku szkoły, warsztatów szkolnych i hali  należy dezynfekować 

ręce.  

4. Przy każdym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem i instrukcja użycia 

środka dezynfekującego. 

5. W szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: 

1) często myć ręce wodą z mydłem; 

2) unikać dotykania oczu, nosa i ust; 

3) nie podawać ręki na powitanie; 

4) podczas kichania i kasłania zasłaniać usta zgięciem łokcia (wskazane jest 

zwracać uwagę innym w tym zakresie). 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - 

instrukcje dezynfekcji. 

7. Wszystkie osoby obce, rodzice/opiekunowie wchodzą do szkoły w masce lub 

przyłbicy i dezynfekują ręce. 

8. W szkole znajdują się pojemniki na zużyte maski i rękawiczki jednorazowe. 

9. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie 

alkoholu (minimum 60%).  

10. Utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie 

powierzchni klamek, uchwytów, poręczy, parapetów, włączników światła, ławek 

na korytarzu, urządzeń sanitarnych odbywać się będzie po każdej przerwie. 

11. Ławki i powierzchnie płaskie, krzesełka będą dezynfekowane raz dziennie. 



12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

13. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring codziennych dezynfekcyjnych prac 

poprzez wypełnianie kart monitoringu przez pracowników obsługi. 

14. Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: 

maseczki, ewentualnie przyłbice, jednorazowe rękawiczki. 

 

Zasady dotyczące przebywania uczniów w szkole 
 

1. Uczniowie stosują się do zasad i procedur obowiązujących w ZST w okresie 

pandemii COVID-19. 

2. Do szkoły może uczęszczać tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, oraz gdy osoby, z którymi wspólnie zamieszkują nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

3. Każdy uczeń jest zobowiązany dezynfekować ręce podczas wchodzenia do sali 

lekcyjnej, warsztatowej i do szatni przed zajęciami sportowymi. 

4. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę. 

5. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w miejscach wspólnie 

użytkowanych (korytarze, łazienki, szatnie), gdyż ograniczone wymiary tych 

pomieszczeń nie dają możliwości zachowania właściwego dystansu 

społecznego. 

6. Uczniowie nie muszą nosić maseczki podczas zajęć lekcyjnych, ale powinni je 

nałożyć, gdy nauczyciel wyda takie polecenie lub jeżeli sami tak uznają. 

7. Każdy uczeń jest zobowiązany zakryć usta i nos w przypadku bliskiego 

kontaktu z nauczycielem (poniżej 1,5 metra) podczas zajęć lekcyjnych oraz 

zajęć praktycznych. 

8. W przypadku zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych, jeśli nie jest 

możliwe zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, na polecenie nauczyciela 

uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przed 

korzystaniem ze sprzętu, narzędzi i maszyn.  

9. Wychodząc z każdych zajęć uczniowie są zobowiązani zakryć usta i nos. 

10. Nauczyciel i każdy pracownik szkoły może zwrócić uwagę uczniowi, który nie 

ma zakrytych ust i nosa w przestrzeni publicznej. 

11. W salach i ciągach komunikacyjnych uczniowie zachowują min. 1,5-metrowy 

odstęp od nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

12. Uczniowie powinni unikać gromadzenia się w przestrzeniach wspólnych. 

13. Na zajęcia trzeba zabrać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni 

zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, nie powinni wymieniać się 

między sobą przyborami szkolnymi, dzielić jedzeniem lub piciem. 

14. Do szatni uczniowie wchodzą jednym wejściem, a wychodzą drugim (zgodnie  

z kierunkiem przemieszczania się). Uczniowie oczekują w maseczkach na 

wejście do szatni w 1,5 metrowych odstępach. 

15. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki. Zasady korzystania z biblioteki 

szkolnej oraz organizacja jej pracy zawarte są w załączniku nr 6: 



Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy biblioteki szkolnej 

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w warunkach pandemii COVID-19. 

16. Decyzja, czy uczniowie przewlekle chorzy powinni chodzić do szkoły, powinna 

być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 

uczniem z chorobą przewlekłą. 

 

Zasady dotyczące organizacji zajęć w szkole i w warsztatach szkolnych, zajęć 

rewalidacyjnych i zajęć indywidualnych  

 

1. Każda sala lekcyjna, warsztatowa, świetlica  wyposażona jest w dozownik, płyn 

dezynfekujący i instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

2. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

3. Korytarze będą wietrzone po przerwie, gdy młodzież będzie na zajęciach. 

4. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych będą 

czyszczone i dezynfekowane po każdej zmianie. 

5. Nauczyciele po 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi 

zaliczanymi do grupy tzw. podwyższonego ryzyka potwierdzone 

zaświadczeniem lekarskim, nie będą mieli wyznaczonych dyżurów podczas 

przerw.  

6. Do komunikacji z uczniami i rodzicami będzie wykorzystany dziennik 

elektroniczny lub telefon. 

7. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie na izolatkę - pokój nr 112 

(obok gabinetu profilaktyki zdrowotnej). Izolatka wyposażona jest w pakiet 

ochronny (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, termometr) w celu 

odizolowania ucznia. 

8. W razie zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy 

telefonicznie skontaktować się z kierownictwem szkoły (numery są podane  

w pokoju nauczycielskim) oraz zastosować Procedurę postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia ZST (załącznik nr 3). 

 

Zasady dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego i treningów 

sportowych 
 

1. Przed każdymi zajęciami z wychowania fizycznego oraz treningami nauczyciele 

i trenerzy powinni dopilnować, by wszyscy uczniowie (ćwiczący i niećwiczący) 

zdezynfekowali ręce płynem dezynfekującym (przed wpuszczeniem ich do 

szatni). 

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

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki 

walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) i zastąpić je innymi 

(np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, 

badminton, biegi przełajowe).  

3. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego  

i treningi na otwartej przestrzeni. 



4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, obręcze) oraz sprzęt sportowy wykorzystywane 

podczas zajęć należy czyścić, myć i dezynfekować po każdych zajęciach. Za 

dezynfekcję przyborów i sprzętu sportowego po każdych zajęciach 

odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

6. Za dezynfekcję piłek i innego sprzętu z pomieszczeń wynajmowanych przez 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ZPRP (magazynek, siłownia, sala 

fizjoterapii) odpowiada Dyrektor NLO.  

7. W sali gimnastycznej oraz hali sportowej podłoga zostanie umyta detergentem 

lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych w okresie pandemii COVID-19 

Rodzice uczniów ZST: 

1) Stosują się do zasad i procedur obowiązujących w szkole w okresie pandemii 

COVID-19. 

2) Posyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3) Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub w izolacji. 

4) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 

częstego dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. 

5) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

6) Upewniają się, że ich dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które  

w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w plecaku lub 

we własnej szafce.  

7) Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8) Podają numery telefonów do kontaktu. 

9) Odbierają telefony ze szkoły oraz wiadomości na dzienniku elektronicznym.  

10) Odbierają dziecko ze szkoły w razie telefonu z informacją o infekcji górnych 

dróg oddechowych lub o wysokiej temperaturze i mają obowiązek 

skontaktowania się z lekarzem, który zdecyduje o dalszym postępowaniu. 

11) Niezwłocznie przekazują wychowawcy (telefonicznie lub dziennikiem 

elektronicznym) informacje o kwarantannie, izolacji lub innych powodach 

nieobecności dziecka w szkole. 

12) Pilnują, by dziecko na kwarantannie lub w izolacji odbierało wiadomości od 

nauczycieli, wykonywało wyznaczone zadania i prace domowe, uczestniczyło 

w zdalnym nauczaniu. 

13) Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji. 

14) Na terenie szkoły i podczas zebrań rodzice zakrywają usta i nos oraz 

zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. 



 
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 25/2020    

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Płocku  

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u ucznia ZST 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów infekcji górnych dróg 

oddechowych u ucznia należy:  

1) odseparować go od innych osób przebywających w sali w odległości 

minimum 2 metry z każdej strony; 

2) nakazać założenie maseczki ochronnej; 

3) zawiadomić dyrektora szkoły, który osobiście lub przez wyznaczoną osobę 

odprowadzi ucznia do izolatki znajdującej się w pokoju nr 112 (obok 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej), zapewniając min. 2-metrowy odstęp od 

innych osób; 

4) w izolatce zmierzyć temperaturę ciała ucznia termometrem bezdotykowym 

(po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury 

ciała ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego, termometr po 

użyciu podlega dezynfekcji). Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się 

wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach np. 37,2-37,5°C stopni 

może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, 

stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się 

temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 

38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

5) powiadomić rodziców/opiekunów ucznia i ustalić konieczność odebrania go 

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu); przypomnieć 

rodzicowi o obowiązku skontaktowania się z lekarzem, który decyduje  

o dalszym postępowaniu. 

6) w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia do przyjazdu rodzica/opiekuna 

należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć go do najbliższego 

oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować 

właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi 

wstępny wywiad epidemiologiczny. 

2. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja 

górnych dróg oddechowych, gorączka, kaszel), dyrektor szkoły kontaktuje się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co 

do dalszego postępowania.  

3. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie 

epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. 

Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. 

Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne 

osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą 

być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. 



uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować 

stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała. 

4. Rodzice ucznia po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania, niezwłocznie 

powiadamiają wychowawcę oddziału lub dyrekcję szkoły. 

5. Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na 

COVID-19 otrzymuje również państwowy powiatowy inspektor sanitarny.  

W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby 

przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów 

i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej. 

6. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą 

musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla 

nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. 

Nauka stacjonarna dla innych klas będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli 

oni narażeni na zakażenie.  

7. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie 

przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych 

rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


