
   
 

   
 

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od 11 kwietnia 2022 roku 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/słuchacz bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

2. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego 

przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny 

i psychiczny dziecka. 

3. Osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, 

w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Zaleca się higienę rąk.  

4. W miarę możliwości uczniowie korzystający z szatni wchodzą na teren szkoły od strony 

boiska, uczniowie, którym przydzielono szafki wchodzą do szkoły wejściem głównym. 

5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (uczniowie po wejściu do 

szkoły powinni bezzwłocznie umyć ręce mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

6. Przebywanie osób postronnych oraz rodziców i opiekunów na terenie szkoły w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych ogranicza się do minimum. Rodzice / opiekunowie i osoby trzecie 

przebywają w strefie wspólnej (przedsionek przy głównym wejściu), o możliwości wejścia na 

teren szkoły decyduje pracownik szkoły np. pracownik sekretariatu lub nauczyciel / pedagog 

w zależności od celu wizyty. 

Zaleca się, aby każda planowana wizyta była poprzedzona ustaleniami telefonicznymi  

z pracownikiem sekretariatu / wychowawcą / pedagogiem itd. w zależności od celu wizyty. 

7. Rodzice i opiekunowie przebywający w przestrzeni wspólnej szkoły, powinni przestrzegać 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, jako elementu obowiązującego ich 

regulaminu szkoły. 

8. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek podać wychowawcy aktualne numery telefonu, aby  

w razie potrzeby można się było z nimi jak najszybciej skontaktować. 

9. Pracownik, który zauważy na terenie szkoły osobę z objawami chorobowymi mogącymi 

wskazywać na infekcję bądź chorobą zakaźną, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. Osobę z powyższymi objawami odizolowuje się w izolatorium znajdującym się 

w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej (prysznice) i niezwłocznie powiadamia się 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

10. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w miarę możliwości także w czasie zajęć. Nauczyciele monitorują wietrzenie sal 

lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, 

gdy okna są otwarte. 

11. Regularnie czyści się z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących 

infrastrukturę szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystanych podczas 

zajęć. 



   
 

   
 

12. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu. 

13. Jeśli aura na to pozwala, umożliwia się uczniom w czasie długich przerw przebywanie na 

świeżym powietrzu. 

14. W pracowniach szkolnych znajdują się odrębne wytyczne dotyczące specyfiki organizacji 

danych zajęć. Nauczyciele zapoznają z nimi uczniów na pierwszych zajęciach.  

15. Tygodniowy plan zajęć zakłada minimalne przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły. 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.10 i trwają maksymalnie do godz. 18.05 (w przypadku 

zajęć w Technikum nr 3 i Branżowej szkoły I Stopnia) oraz w poniedziałki do 19.45  

(w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Branżowej Szkoły II stopnia). 

16. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sprawuje nauczyciel 

realizujący zajęcia, a podczas przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć 

nauczyciele pełniący dyżury. 

17. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia 

realizują zajęcia zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365 w tym Teams. 

18. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od wychowawcy / 

nauczyciela, przez kontakt mailowy, e-dziennik lub telefoniczny z nauczycielem. Niezbędne 

informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony przez dyrektora 

pracownik placówki. 

19. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do codziennego odczytywania wiadomości w dzienniku 

elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

20. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeśli jest taka konieczność 

wzywa pomoc medyczną. 

21. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, 

słuchaczy i pracowników dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole na czas oznaczony. 

22. Dyrektor zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w powyższych wytycznych zgodnie  

z aktualną sytuacją epidemiologiczną. O zmianach niezwłocznie powiadamia się nauczycieli, 

uczniów, słuchaczy i rodziców / opiekunów. 

23. Wytyczne obowiązują od 11 kwietnia 2022 r. 

 

 

 


