
ZARZĄDZENIE  

Dyrektora Szkoły numer 14/2020 

z dnia 01.06.2020 r. 

w sprawie ustalenia sposobu organizacji i przebiegu zajęć praktycznych 

realizowanych w szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 
Działając na podstawie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) ze zm. 

zarządzam co następuje: 

 

I. Zasady obowiązujące osoby biorące udział w zajęciach 

praktycznych 
 

1. Zajęcia praktyczne są obowiązkowe dla uczniów klas 3. Branżowej 

Szkoły I Stopnia, odbywają się zgodnie obowiązującym planem zajęć 

dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

2. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Na zajęcia nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Uczeń zgłasza rezygnację z uczestnictwa w zajęciach drogą 

elektroniczną do godziny 12-tej w przeddzień planowanych zajęć 

(adresy: www.zsp-zakliczyn.pl/dla-rodzicow/konsultacje-nauczycieli). 

5. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z zajęć po spełnieniu określonych 

warunków. 

6. Uczestnicy nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

telefonów komórkowych. 

7. Odzież wierzchnią uczestnik konsultacji pozostawia w szatni 

w przygotowanym przez siebie worku foliowym z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (bez kontaktu z inną odzieżą). 

8. Zachowuje się następujące zasady: 4 metry2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami/stanowiskami w sali podczas zajęć. 

9. Podczas zajęć każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych. Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

10. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie maksymalnie 

12 uczniów. 
 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego 
 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczestnicy zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami 

i nosem maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 

http://www.zsp-zakliczyn.pl/dla-rodzicow/konsultacje-nauczycieli


(w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 

nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły. 

3. Osoby, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę W takiej sytuacji minimalny odstęp, 

jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

4. Osoby prowadzące zajęcia, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest 

to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 
 

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, 

budynków, pomieszczeń 
 

1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek 

na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację 

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące 

na teren szkoły. 

2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w sali w której 

odbywają się zajęcia. 

3. W przypadku zajęć, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę 

uczestników z np. jednego słownika, jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok 

materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna 

osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz 

poinformować uczestników o konieczności korzystania z niego przed 

skorzystaniem z danego materiału /urządzenia. 

4. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczestnikami 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

5. Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po każdych 

konsultacjach.  

6. Dezynfekować należy również: 

1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy 

wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć. 

2) sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez uczestników podczas zajęć 

praktycznych; sprzęt i urządzenia, z których podczas zajęć korzysta 

kilkoro uczestników, powinien być dezynfekowany również w trakcie 

zajęć. 

3) Klamki, balustrady znajdujące się w ciągu komunikacyjnym 

uczestników spotkania. 
 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu prowadzonych 

zajęć 
 

1. Należy przewietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, przed  

nimi oraz co najmniej raz na godzinę. 



2. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy poinformować uczniów 

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) o zakazie kontaktowania się z innymi uczestnikami 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z prowadzącym, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

po zakończeniu pracy  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonych zajęciach. 

4. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed szkołą oraz przed 

salą przed rozpoczęciem konsultacji oraz po jego zakończeniu.  

5. Należy poinstruować uczniów, aby wrażeniami po konsultacji dzielili 

się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły. 

6. Nie dopuszcza się do samodzielnego opuszczenia uczestników zajęć 

z  sali za wyjątkiem wyjścia do wskazanej toalety. 

7. Po zakończeniu zajęć prowadzący wyprowadza wszystkich uczestników 

pod drzwi wejścia do budynku szkoły. 

8. Nauczyciel niezwłocznie po zakończeniu zajęć przesyła na adres 

mailowy szkoły wykaz uczniów biorących udział w zajęciach. Wykaz 

uczniów zawiera: datę, godzinę, nr sali, nazwisko, imię uczniów, kod 

oddziału klasowego. 
 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia 
zakażenia uczestnika zajęć 

 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel 

zapewnia odizolowanie uczestnika lub innej osoby, przejawiającej 

objawy choroby, w odrębnym pomieszczeniu albo wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

Pomieszczeniem tym jest gabinet pielęgniarki. 


