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44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1; tel./fax 231-52-36 / 231-42-70, www.ckziu.gliwice.pl 

Gliwice, dn. 31 sierpnia 2020 r. 

ZARZĄDZENIE NR     1/2020  
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach z dnia 

31 sierpnia 2020 r.   
w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  
 
        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych  

i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie 

stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem 

się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-13 do 

zarządzenia.  

 
§ 2. 

 
     Wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 szkolenie pracownikom 
pedagogicznym Szkoły oraz pracownikom administracyjno-obsługowym z zasad 
postępowania zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.   
 

§ 3. 
 
     Dyrektor Szkoły jako administrator obiektów położonych przy ul. Kozielskiej 1, należących 

do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa  zakazuje wstępu 

obcym osobom na teren posesji szkolnej z wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w 

procedurach. Zakaz obowiązuje do odwołania. 

 
§ 4. 

 
 Wychowacy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z wybranymi 
procedurami oraz przekazania rodzicom do podpisania oświadczenia (Załącznik nr 14) 
w terminie do 1 września 2020 r. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Krystian Szatka dyrektor CKZiU nr 1  
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Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura pobytu w sali dydaktycznej  

 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

(w szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji). 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić fakt do kierownika gospodarczego szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu 

usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie 

opuścić salę i powiadomić i również powiadomić kierownika gospodarczego. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. 

Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. 

4. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

5. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach.  

6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły  oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów 

przez uczniów. 

8. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

9. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Uczeń do 

szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć 

i konsultacji. 

10. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

11. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu - Izolatorium lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 



 

str. 3 
 

12. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

13. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych. 
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Załącznik 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura pobytu grupy na poza halą sportową na wolnym powietrzu 

 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z zajęć poza halą sportową 

na wolnym powietrzu przy zachowaniu następujących zasad:   

1. Każda grupa uczniów ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie 

lekcji. 

2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody zachowując reżim sanitarny. 

3. Poza halą sportową na wolnym powietrzu uczniowie mogą przebywać bez maseczek 

ochronnych. 

4. Opiekunowie zapewniają, aby uczniowie z poszczególnych grup nie kontaktowali się 

ze sobą.  

5. Podczas pobytu poza halą sportową na wolnym powietrzu zezwala się na korzystanie 

tylko     z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji. 

6. Powrót do budynku szkolnego - Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują 

ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem 

dezynfekcyjnym. 
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Załącznik 3 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19  

 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

- Izolatorium, założyć maskę jednorazową lub przyłbice, zdezynfekować ręce, nałożyć 

jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel informuje pielęgniarkę szkolną, oraz przedstawiciela kierownictwa szkoły. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom, aby założyły maski jednorazowe, 

zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

8. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

9. Uczeń/Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  
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Załącznik 4 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 u pracownika  

 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu - Izolatorium, nie zbliża się do 

innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem lub wicedyrektorem, który niezwłocznie 

wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to uczniom  nakazuje się aby założyli maski 

jednorazowe, zdezynfekowali ręce. 

5. Osoba zastępująca pracownika otwiera okno. 

6. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

7. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 
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Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły  

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub w wyjątkowych 

przypadkach bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W 

bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na 

usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  

portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko 

nauczyciela.  

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

elektroniczny lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem  szkoły: tel.32 231 52 

36 

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 
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Załącznik 6 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu 

zjawisku oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja 

polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich 

przetrwalników. W przypadku szkół dezynfekowanie oznacza przede wszystkim niszczenie 

wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia uczniów z sali oraz po każdym dniu. 

W czasie epidemii pomoce dydaktyczne są dezynfekowane po użyciu przez ucznia i 

odłożone do indywidualnego pojemnika. Pomoce dydaktyczne z pojemnika są 

odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą do ponownego użycia. 

 

1. Pomoce dydaktyczne powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem 

nietoksycznym: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast 

jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

3. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji pomoce dydaktyczne dobrze jest suszyć na 

wolnym powietrzu. 
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Załącznik 7 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane 
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Załącznik 8 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w salach dydaktycznych w szczególności w 

pracowni informatycznej  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń lub uczeń dyżurny dokonuje dezynfekcji 

klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy 

użyciu środka dezynfekcyjnego.  

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 
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Załącznik 9 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych.  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 

Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 
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Załącznik 10 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego na 

Hali sportowej 

W przypadku gdy pogoda na to nie zezwala uczniowie będą korzystali z hali sportowej i 

salek  przy hali przy zachowaniu następujących zasad: 

1.  Każda grupa uczniów  ma swoją wydzieloną szatnię  i nie może jej zmieniać w trakcie 

lekcji,  

2. Każda grupa uczniów  ma swoją  wydzieloną strefę na hali lub salce  ćwiczebnej  i nie 

może jej zmieniać w trakcie lekcji. 

3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody zachowując reżim sanitarny. 

4.  W szatniach i w  wąskich przejściach na i z hali  uczniowie są zobowiązani  do noszenia 

maseczek. 

5. Opiekunowie zapewniają ,aby uczniowie  z poszczególnych grup nie kontaktowali się 

ze sobą. 

6. Podczas pobytu na hali sportowej zezwala się na korzystanie  z tych sprzętów, które 

mogą być poddawane codziennej dezynfekcji. 

7. Przed wejściem na halę i po wyjściu z zajęć uczniowie dezynfekują ręce 

przeznaczonym dla nich środkiem-mydłem bakteriobójczym i środkiem 

dezynfekcyjnym. 

8. Uczniowie po korzystaniu z toalety dezynfekują ręce mydłem bakteriobójczym i 

środkiem dezynfekcyjnym. 

9. Nauczyciele wietrzą halę sportową i salki  do ćwiczeń po każdej lekcji . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 13 
 

Załącznik 11 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć praktycznych w Warsztatach 

Szkolnych 

 

1. Prawo wstępu na teren Warsztatów Szkolnych mają wyłącznie uczniowie, którzy 

odbywają zajęcia praktyczne w czasie wyznaczonym w tygodniowym planie zajęć. 

Uczniowie wchodzą i wychodzą z warsztatów oddzielnym wejściem od strony sali 

konsumenckiej. Na okres pandemii zostaje na stałe zamknięte przejście na korytarz  

w kierunku szkoły. Uczniowie po wejściu na teren warsztatów i w trakcie zajęć 

dezynfekują ręce według obowiązujących przepisów. 

2. Czas trwania zajęć praktycznych reguluje harmonogram zajęć dla poszczególnych 

grup zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Poszczególne grupy zaczynają i kończą 

zajęcia praktyczne o różnych godzinach (zgodnie z opracowanym harmonogramem) 

3. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 min. W bloku lekcyjnym zajęć 

praktycznych przysługuje uczniom jedna przerwa 20 minutowa którą wlicza się do 

ogólnego czasu trwania zajęć. O porze wyznaczenie przerwy ze względu na 

wykonywany cykl produkcyjny i sytuację pandemiczną decyduje nauczyciel zawodu. 

(Jeżeli wykonywane czynności i sytuacja ogólna  nie pozwalają na wyznaczenie 

przerwy w trakcie zajęć, dopuszcza się skrócenie uczniom bloku zajęć o czas przerwy) 

4. Warunkiem odbywania zajęć praktycznych jest posiadanie aktualnej książeczki 

zdrowia i brak objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem. 

5. Odzież ochronną, obuwie uczeń posiada własne. W skład ubioru roboczego wchodzą: 

• fartuch /bluza z rękawami i spodnie kucharskie, 

• zasłonka (jednolita dla grupy), 

• czapka kucharska, 

• obuwie profilaktyczne. 

• maseczka, zgodnie z wytycznymi. Podczas zajęć praktycznych w ciągu 

produkcyjnym zabrania się noszenia przyłbicy, która może zaparować, co grozi 

wypadkiem przy pracy. 

6. Zabrania się przynoszenia na zajęcia praktyczne zbędnych przedmiotów nie 

związanych z zajęciami 

7. Podczas zajęć praktycznych obowiązują przepisy BHP w gastronomii (np. zabrania się 

noszenia biżuterii, malowanych, doklejanych paznokci). 

8. Urządzenia i sprzęt należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi i pod nadzorem 

nauczyciela. Po użyciu sprzętu należy go dokładnie umyć, zdezynfekować, wysuszyć 

i odłożyć na wyznaczone miejsce. 

9. Wyjście z terenu Warsztatów w czasie zajęć w okresie pandemii jest zabronione. 

10. Wynoszenie z warsztatów narzędzi, sprzętu oraz surowców jest surowo zabronione. 

11. Wprowadzanie osób trzecich na teren warsztatów jest zabronione. 

12. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, noszenie 

słuchawek w czasie zajęć praktycznych jest zabronione. 

13. Warsztaty szkolne zapewniają uczniom szatnie. Klucz do szatni należy pobrać u 

swojego nauczyciela, a po zamknięciu klucz bezwzględnie zwrócić.  Na czas 
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odbywania zajęć praktycznych szatnie muszą być zamknięte i obowiązuje zakaz ich 

otwierania podczas zajęć. 

14. Uczniowie na zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych są zobowiązania do 

przestrzegania Regulaminu Warsztatów Szkolnych, Regulaminu Stołówki w 

warsztatach szkolnych  i zasad BHP. 

15. W trakcie trwania zajęć praktycznych obowiązują również zalecenia ogólne wydane dla 

uczniów CKZiU nr1, 
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Załącznik 12 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Ogólne zasady korzystania z biblioteki szkolnej w CKZiU nr 1 w związku z Covid-19 

 
 

DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NALEŻY: 

• noszenie maseczki i rękawiczek  podczas kontaktu z czytelnikiem, 

• zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są  

2 metry, minimum 1,5 m), 

• zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń, 

• regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki, poręcze, blaty, 

• ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z 

bibliotekarzem, 

• dostosowanie godzin otwarcia biblioteki; ewentualne ograniczenie godzin ich otwarcia 

dla czytelników, 

• poinformowanie czytelników o zasadach bezpiecznego korzystania z biblioteki 

podczas zagrożenia epidemiologicznego. 

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK: 

• punkt zwrotów i wypożyczeń książek znajduje się  przy wejściu do pomieszczeń 

biblioteki, 

• przy punkcie zwrotów i wypożyczeń książek może przebywać tylko jedna osoba, 

• rekomendowana odległość pomiędzy czytelnikami wynosi co najmniej 1,5 metra, 

• dostęp wolny do księgozbiorów jest zablokowany, 

• pracownik biblioteki podaje wybrane książki użytkownikowi, 

• zwrócone książki odstawione są na dwudniową kwarantannę, 

• możliwa jest  rezerwacja książek; rezerwacji można dokonać mailowo na adres 

biblioteka@ckziu.gliwice.pl,  

• rezerwacja książek musi zostać potwierdzona przez pracownika biblioteki informacją 

zwrotną nadaną na adres, z którego otrzymano zapytanie, 

• zarezerwowane pozycje czytelnik powinien odebrać w ciągu 3 dni; po tym czasie 

zostaną udostępnione kolejnemu oczekującemu. 
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Załącznik 13 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa w CKZiU nr 1 w związku z Covid-19 

 
 

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 lub w izolacji.  

2. 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 lub w izolacji. 

3. Do szkoły w szczególnym przypadku może wejść rodzic/opiekun bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej. 

4. Każdy wchodzący do budynku szkoły ma obowiązek posiadania maseczki i 
dezynfekowania rąk.  

5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania maseczki lub przyłbicy w przestrzeniach poza salą 
lekcyjną na terenie obiektów szkolnych.  

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, postępuje zgodnie z odpowiednią 
procedurą.  

7. Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych. 

8. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami, zgodnie z 
podanymi wcześniej wytycznymi (uczniowie klas I przez Halę sportową, Uczniowie klas II 
i III głównym wejściem a Uczniowie klas IV „starym” wejściem). 

9. Zaleca się częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły 
w czasie przerw. 

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u 
pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z 
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uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów  i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 
ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 
poszczególnych branż.  

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole, w 
Warsztatach Szkolnych  w trakcie kształcenia zawodowego należy czyścić i dezynfekować.  

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                          w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

18. Należy przestrzegać zasad korzystania z biblioteki szkolnej. 

19. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

20. Codzienne prace porządkowe odbywają się ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

21. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

22. W szkole znajdują się miejsca/pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic 
jednorazowych.  
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Załącznik 14 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 
 

Po zapoznaniu się z zarządzeniem dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  
 
Ja niżej podpisany/a: 
………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
Moja córka/mój syn: 
………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka) 
 
1. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za posłanie dziecka do szkoły 
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka 
i naszych rodzin.  
3. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 
zakażenia COVID – 19.  
4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole – zdaje sobie 
sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane 
na kwarantannę.  
5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 
6. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 
zażaleń, pretensji do dyrektora szkoły, będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii. 
7. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury mojego dziecka.  
 
………………………………… ………………………………… 
miejscowość, data                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

 
Po zapoznaniu się z zarządzeniem dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i 
pracowników placówki przed Covid-19  
 
Ja niżej podpisany/a: 
………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię ucznia pełnoletniego) 
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1. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za udział w zajęciach edukacyjnych 
w szkole w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
2. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 
19.  
3. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole – zdaje sobie sprawę, iż 
zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na kwarantannę.  
4. Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące. 
5. W sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do 
dyrektora szkoły, będąc całkowicie świadom/a zagrożenia epidemiologicznego wynikającego 
z panującej obecnie pandemii.  
6. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury.  
 

Gliwice, 1 września 2020 r.                                                                  …………………………………                                                                                                                                         
podpis ucznia pełnoletniego 

 


