
PROCEDURA 

W SPRAWIE SPOSOBU ORGANIZACJI 

DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO w RADOMIU 

Wprowadza się niżej wymienione zasady postępowania wśród słuchaczy 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Na podstawie: 

1. Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 

r., poz. 493). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19. 

I. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE  

PRZECIWKO KORONA WIRUSOWI 

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD ZAPOBIEGAWCZYCH, 

KTÓRE ISTOTNIE WPŁYNĄ NA OGRANICZENIE RYZYKA ZAKAŻENIA: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych. 

Dezynfekować je płynami do dezynfekcji na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

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

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

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



3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1 – 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma 

gorączkę. 

4. Unikać 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. 

5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.  

6. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, złe samopoczucie trudności w oddychaniu – 

NIE NALEŻY PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY.  

7. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

II. KONSULTACJE DLA SŁUCHACZY 

1. Konsultacje dla słuchaczy odbywają się przez: 

a. pocztę elektroniczną, 

b. telefonicznie - tylko w przypadku, gdy nauczyciel udostępni swój prywatny numer telefonu 

c. komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć (Microsoft Teams). 

d. słuchacz może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem – dane kontaktowe  

na stronie szkoły. 

2. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz 

nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora. 

3. Z zajęć w formie konsultacji, oraz z praktyk w szkole mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej. 

4. Na konsultacje i praktyki słuchacze przychodzą wg ustalonego harmonogramu zajęć. 

5. Słuchaczom przychodzącym na konsultacje, zajęcia praktyczne, nauczyciel wykonuje pomiar 

temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. 

6. Po zakończeniu pomiaru temperatury danej klasy, termometr jest dezynfekowany. 

7. Należy uzyskać zgodę słuchacza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

8. Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy odizolować go w odrębnym 

pomieszczeniu zapewniając odległość 2 m od innych słuchaczy, a następnie niezwłocznie 

poinformować Dyrektora oraz Sanepid. 



9. Ograniczony jest dostęp do szatni szkolnej z zachowaniem 1,5 m odstępu między słuchaczami, 

mający na celu pozostawienie tylko odzieży i obuwia. 

10. Obowiązuje zakaz przebywania w szatni w celach towarzyskich.  

11. Na zajęciach praktycznych może przebywać maksymalnie 12 osób. 

12. Słuchacz powinien  posiadać osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne. 

13. Podczas zajęć NIE MOŻNA  używać telefonów komórkowych. 

14. Na zajęcia słuchacze przychodzą bez osób towarzyszących. 

15. Po każdych zajęciach pracownie i sprzęt, który był używany są dezynfekowane.  

16. Obowiązuje zasada 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 

odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  

17. Należy zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy na zajęciach  

w szkole NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać 

higieny kaszlu i oddychania. 

18. Jeżeli słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym słuchacza. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

19. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

20. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć.  

21.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

22. Zaleca się nie korzystanie przez słuchaczy pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły  

i poza, w celu ograniczenia aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

słuchaczami.  

23.  Należy zapewnić taką organizację pracy, aby uniknąć niepotrzebnych spotkań grup słuchaczy 

(np. różne godziny przyjścia do placówki, różne godziny przerw).  

III. PROCEDURY WOBEC SŁUCHACZY WCHODZĄCYCH  

DO SZKOŁY PO ODBIÓR ŚWIADECTWA LUB DYPLOMU 

1. Po wejściu do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk. 

2. Na parterze w wyznaczonym miejscu znajduje się punkt odbioru dyplomów za 

potwierdzeniem odbioru. 



3. Słuchacze wchodzący do szkoły w celu odbioru świadectwa lub dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe  muszą mieć założone maseczki oraz rękawice i posiadać własny 

długopis. 

4. Aby uniknąć spotykania się słuchaczy na terenie szkoły – wyznacza się godziny w taki 

sposób, by zachować kilkuminutowe przerwy pomiędzy słuchaczami, aby osoby które 

wydają dokument miały czas na dezynfekcję rąk lub zmianę rękawiczek. 

5. Osoby wydające świadectwa i dyplomy powinny być należycie zabezpieczone- maseczki 

lub przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji. 

6. Należy zwracać uwagę  na prawidłowe założenie maseczek przez słuchaczy. 

IV. PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub osób z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw. grupy podwyższonego ryzyka. 

3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze 

i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem 

dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem. 

4. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być 

regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 

5. Należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia. 

6. Przygotowane jest pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych (Sala nr 12). 

7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

8.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. 

Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup słuchaczy, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle  

do wydawanych instrukcji i poleceń. 



9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek*. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie 

się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiat  

towej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porad. 

V. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO DYSTANSU CZASOWO-

PRZESTRZENNEGO I ŚRODKÓW HIGIENY 

DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

1. W trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników wypożyczanie książek lub ich 

zwrot odbywa się w okienku drzwi głównych. Zabezpieczenie okienka poprzez ustawienie 

płyty pleksi. Na zewnątrz drzwi bibliotecznych znajduje się płyn dezynfekujący,  

a wewnątrz biblioteki rękawiczki i maseczkę ochronną otrzyma od pracownika biblioteki, 

w razie jej braku. 

2. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów 

bibliotecznych przez czytelników. 

4. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

  



VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW 

ORAZ MAKSYMALNE OGRANICZENIE KONTAKTU 

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników konieczne jest rezerwowanie 

zbiorów: 

a. e-mailowo na adres biblioteki: biblioteka@ckziu.radom.pl 

b.  zbiorczo za pośrednictwem opiekuna klasy 

2. Nauczyciele bibliotekarze określą czas odbioru zamówionych książek po uprzednim    

uzgodnieniu z czytelnikiem. 

3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych 

przez personel Biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami 

bibliotecznymi. 

VII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

1. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany 

do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

2. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas odbioru i zwrotu 

zbiorów bibliotecznych do biblioteki. 

3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. 

Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik Biblioteki. 

4. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone  

do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

5. Zaleca się przeglądanie katalogów za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej pod adresem 

https://m001040.molnet.mol.pl/  

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI 

BIBLIOTECZNYMI POWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI 

1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki.  

https://m001040.molnet.mol.pl/


2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 10 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych 

egzemplarzy. 

W związku z kwarantanną, której muszą podlegać książki, czytelnicy powinni dokonywać 

przemyślanych zamówień. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane,  

są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż  

na papierze.  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. 

 

Najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań 

nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. 

Zwracamy wszyscy uwagę na przestrzeganie zasad profila-

ktyki zdrowotnej. 
  



Zgoda słuchacza na uczestnictwo w konsultacjach/zajęciach 

praktycznych 

  

   Pieczątka szkoły                                                                                    Radom, dnia.......................................... 

 

                               Słuchacz/ka  ................................................... Centrum Kształcenia Ustawicznego  

 

w Radomiu kształcąca/y się w zawodzie……………………………………………………………… 

semestr nauki ………………….., rok szkolny 2019/2020,  wyraża/m zgodę na uczestniczenie 

w konsultacjach/zajęciach praktycznych odbywających się na terenie szkoły. 

Zostałam/em poinformowany o procedurach obowiązujących podczas odbywania zajęć praktycznych 

 

                                                                                     Podpis słuchacza .................................... 

 

podstawa prawna: 

1. Prawo Oświatowe art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 
zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (U. z 2020r., 
poz.493). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. 

 


