
Organizacja pracy Technikum Kreatywnego od 1 września 2020 roku 

Opracowano na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 
września 2020 r. 

Organizacja zajęć w szkole 

• 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. 

• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

• Rodzice i opiekunowie prawni, którzy jedynie przyprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły nie wchodzą do 
budynku szkoły, nie gromadzą się przy wejściu do szkoły, ale w dostatecznym od niego oddaleniu z 
zachowaniem dystansu sanitarnego. 

• Wejście rodziców/opiekunów prawnych na teren szkoły będzie możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych 
takich jak np. odbiór dziecka z podejrzeniem infekcji z obowiązkiem zachowania następujących zasad: 

o 1 rodzic/opiekun prawny z dzieckiem/dziećmi, 

o dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

o dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

o przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 
obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk), 

o w czasie odbywania lekcji (przebywania uczniów w pomieszczeniach) 

• Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, korzystając z rozmieszczonych 
automatów do dezynfekcji oraz ręcznych dozowników płynu dezynfekującego (na terenie szkoły są 
umieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego). 

• W szkole wprowadza się ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych 
dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

• Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek zarejestrowania tego faktu w 
rejestrze osób wchodzących wyłożonym w recepcji budynku. Do rejestru każda osoba wchodząca ma 
obowiązek wprowadzić swoje nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy. 

• Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek podania w biurze szkoły aktualnych numerów telefonu w celu 
zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji. 

• Szkoła zastrzega sobie prawo pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej w budynku szkoły. W 
razie konieczności pomiar będzie wykonywany termometrami bezdotykowymi będącymi na wyposażeniu 
szkoły. 

• Jeżeli pomiar temperatury ciała osoby wchodzącej do budynku będzie równy lub przekroczy 38o C, szkoła ma 
prawo odmówić tej osobie prawa wejścia do budynku. 

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w 
tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu).  

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



• W budynku szkoły, w przestrzeniach wspólnych: ciągi komunikacyjne (schody i klatki schodowe, korytarze), 
toalety, biuro, uczniowie i pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic (osoby, które ze 
względów zdrowotnych niemogące zasłaniać ust, w miarę możliwości  zachowują bezpieczny dystans 
społeczny). 

• W trakcie zajęć z praktycznych przedmiotów zawodowych, na których ze względu na ich organizację nie jest 
możliwe zachowanie wymaganego dystansu społecznego uczniów i nauczyciela prowadzącego obowiązuje 
noszenie maseczek lub przyłbic. 

• Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć z praktycznych przedmiotów zawodowych są po 
zakończeniu zajęć w danym dniu należy czyszczone lub dezynfekowane. Czynności te realizuje nauczyciel 
prowadzący ostatnie zajęcia w danym dniu udziałem chętnych uczniów.   

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

• Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

• Sale oraz części wspólne (ciągi komunikacyjne: schody i klatki schodowe, korytarze) będą wietrzone co 
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 
w tym w czasie przerw. 

• W miarę możliwości, w zależności od rodzaju zajęć i warunków pogodowych, zajęcia lekcyjne będą 
organizowane na zewnątrz budynku szkoły z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego. 

• W razie choroby ucznia, pracownika szkoły lub pobytu  na kwarantannie czy  w izolacji domowników należy 
niezwłocznie (maksymalnie do 24 godzin) poinformować telefonicznie dyrektora szkoły lub biuro szkoły. 

• Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

• Przy wejściach do budynku umieszczone są  numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej i służb medycznych.  

• Pracownicy obsługi przeprowadzają dezynfekcje części ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych, 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników.  W 
sekretariacie szkoły znajduje się rejestr monitorujący wykonanie ww prac. 

• Uczniowie bezpośrednio przed przystąpieniem do zajęć w pracowniach i laboratoriach komputerowych oraz 
bezpośrednio po ich zakończeniu muszą zdezynfekować dłonie.  

• W salach, po zakończeniu lekcji w dany dzień oraz w trakcie dnia obsługa zdezynfekuje blaty.  

• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 
przy automatach do dezynfekcji i dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Przy wejściu do budynku szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

• Zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki należy wrzucać do oznakowanych  pojemników stojących przy 
wejściu do szkoły. 

• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie lub 
zakładać rękawiczki ochronne oraz powinny mieć zakryte usta i nos, a także wpisać się do rejestru osób 
wchodzących podając nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy 



• Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

• Wicedyrektor ds. organizacyjnych prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

• W trakcie dezynfekcji są ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do 
dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących 
do dezynfekcji. 

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 
przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

• Zapewniona jest bieżąca czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z 
użyciem detergentu.  

• Zostało wyznaczone i wyposażone w środki ochrony oraz płyn dezynfekujący pomieszczenie izolacji, w 
którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 

Zalecenia dla firmy prowadzącej bufet w budynku szkoły 

• Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się 

zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami 

z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie.  

• Zużyte pojemniki i sztućce będą odpowiednio segregowane.  

• Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W bufecie nie zaleca się samoobsługi. Dania i 

produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę bufetu.  

• Zaleca się umieszczenie jednorazowych rękawic i płynu do dezynfekcji przy automatach z napojami i 

przekąskami. Przed użyciem automatu należy założyć rękawicę jednorazową i zdezynfekować ręce. W 

przypadku braku możliwości wdrożenia niniejszego zalecenia należy automaty wyłączyć z użytkowania. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia szkoły 

1. Nauczyciel, który w czasie zajęć zaobserwował u ucznia jeden z niepokojących objawów infekcji dróg 
oddechowych (np. gorączka, kaszel, duszność): 

• niezwłocznie nakłada środki ochronny osobistej (maska jednorazowa, przyłbica, rękawiczki 
jednorazowe), 

• nakazuje uczniowi posiadającemu niepokojące objawy, założenie maski lub przyłbicy, 

• telefonicznie kontaktuje się z dyrektorem szkoły, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 
odpowiednio zabezpieczona (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe) zabiera ucznia z 
pomieszczenia zajęć i przeprowadza go do pomieszczenia izolacyjnego, a jeżeli pozwalają na to warunki 
pogodowe wyprowadza go na zewnątrz budynku, uczeń powinien mieć możliwość zdezynfekowania 
dłoni 

• przekazując ucznia nauczyciel informuje wyznaczoną przez dyrektora osobę o zaobserwowanych 
objawach 

• wyprowadza pozostałych uczniów z sali, a następnie nakazuje im uczniom dokładne umycie i 
dezynfekcję rąk oraz założenie masek ochronnych lub  przyłbic, w tym czasie sala jest dezynfekowana i 
dokładnie wietrzona. 



2. Wyznaczony pracownik szkoły natychmiast telefonicznie powiadamia rodzica/opiekuna prawnego i nakazuje 
niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły. 

• z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną 

• otwiera okno w pomieszczeniu, w którym się znajduje. 

3. Jeżeli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinien udać się do lekarza. 
4. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia się SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka 

gorączka, kaszel) dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik informuje  o tym fakcie najbliższą powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje wg zaleceń.  

5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym 
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, natomiast dyrektor szkoły informuje powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji. 

6. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, będzie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie 
kręgu osób potencjalnie narażonych (stworzenie listy przez dyrektora lub wyznaczoną przez niego osobę). 

7. Dyrektor szkoły stosuje się wówczas do zaleceń inspektora sanitarnego. 
8. Osoby z bliskiego kontaktu mogą być skierowane na kwarantannę (do 14 dni). 
9. Osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 

epidemiologicznemu i mogą nadal uczyć się, przebywać w szkole. 
10. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

• 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. 

• Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni SARS-CoV-2. 

• W miarę możliwości pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, tak zostanie zorganizowana praca, aby zminimalizować 
możliwość nie zachowywania dystansu społecznego z uczniami, np. w czasie dyżurów międzylekcyjnych.  

 

W sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika szkoły: 
1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych (np. 

gorączka, kaszel, duszność): 

• niezwłocznie nakłada środki ochronny osobistej (maska jednorazowa, przyłbica, rękawiczki 
jednorazowe), 

• telefonicznie kontaktuje się z dyrektorem szkoły, który niezwłocznie wyznacza zastępstwo za 
pracownika 

• telefonicznie kontaktuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną 

• otwiera okno w pomieszczeniu, w którym się znajduje. 

2. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami, to zakazuje im zbliżać się do niego oraz założyć maski 
jednorazowe lub przyłbice. Następnie uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora na zastępstwo 
opuszczają salę, na korytarzu dezynfekują ręce, a sala jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

3. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren szkoły najkrótszą możliwą drogą, z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

4. W koniecznych przypadkach pracownik powinien być umieszczony w pomieszczeniu izolacji, gdzie będzie 

oczekiwał na przyjazd wezwanych służb medycznych. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, , a szczególności 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) bezzwłocznie będzie poddany dezynfekcji. Dalsze 
postępowanie będzie się odbywać wg indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.  

6. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2, natomiast dyrektor szkoły informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałej 



sytuacji.  
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
8. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie może 

rozpoczynać pracy  na terenie szkoły, a w miarę możliwości może wykonywać pracę tylko w formie zdalnej. 
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wicedyrektor ds. organizacyjnych 

ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie i, na żądanie przedkłada ją upoważnionemu pracownikowi   państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 
 

 

Zalecenia końcowe 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

• Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 

o całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w 
stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

o trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

• Uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności) mogą nie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych 
jedynie na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą. 

• Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem, którzy mają z nauczycielami zajęcia w domu, w bezpośrednim 
kontakcie z nauczycielami będą mogli w nich uczestniczyć z uwzględnieniem zasad wynikających z przesłanek 
zdrowotnych, wynikających z opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem. 


