
Załącznik nr 1 

Organizacja zajęć w Bielskiej Szkole Przemysłowej od  
1 września 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS  

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. 

1.Procedury funkcjonowania BSP w czasie epidemii  
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych  
w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.  

▪ W Bielskiej Szkole Przemysłowej standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia 
tradycyjne w szkole. 

▪ Nauczanie indywidualne będzie prowadzone w formie nauczania zdalnego. 

▪ Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze względu na aktualną 
sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów dyrektor szkoły będzie 
mógł zawiesić zajęcia lub przejść na mieszaną formę kształcenia (hybrydową).Będzie to 
obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

▪ 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. 

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

▪ Rekomendowany jest kontakt z rodzicami ( opiekunami prawnymi) uczniów  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

▪ Szkoła posiada trzy termometry bezdotykowego dezynfekowane po każdym 
ewentualnym użyciu .W momencie podejrzenia infekcji dróg oddechowych u ucznia 
pracownik szkoły ma prawo  zmierzyć mu temperaturę. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany   
w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie  
o konieczności odebrania ucznia niepełnoletniego ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu) – obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia 
zakażenia w Bielskiej Szkoły Przemysłowej (załącznik nr 2) 

▪ W miarę możliwości szkoła organizuje pracę i jej koordynację, która umożliwi zachowanie 
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny 
przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły oraz unikanie częstej zmiany 



pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, zajęcia dla oddziałów największych 
liczebnie będą odbywać się w największych pomieszczeniach klasowych) . 

▪ 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. 

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp.  

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

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany przez nauczycieli 
wychowania fizycznego po każdych zajęciach a po każdym dniu zajęć przez personel 
sprzątający. 

▪ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć, zaleca się prowadzenie zajęć lekcyjnych przy otwartych oknach  
a w miarę możliwości również przy otwartych drzwiach.  

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, zostaną  ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

▪ W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów   
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć  
z 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.  

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole (np. w 
pracowniach informatycznych) będą  dezynfekowane po zmianie grupy przez nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, natomiast  po każdym dniu nauki przez personel sprzątający. 

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

▪  Przy korzystaniu z szatni uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych będą mieli  
w miarę możliwości różne godziny przychodzenia  do szkoły oraz do dyspozycji  środek do 
dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.  

▪ W świetlicy szkolnej uczniowie  zachowują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie 
epidemii (maksymalnie 15 osób w pomieszczeniu, zachowują 1,5 metrową odległość 
między sobą, noszą maseczki) . Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w widocznym 
miejscu  umożliwiającym łatwy dostęp dla uczniów. Świetlica będzie wietrzona  w ciągu 
dnia oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji przez personel sprzątający.  

▪ Personel sklepiku szkolnego, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą 
ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 



▪ Zajęcia pozalekcyjne (konsultacje, koła zainteresowań) organizowane w szkole 
uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (procedury 
konsultacji i innych zajęć pozalekcyjnych w BSP- załącznik nr 3). 

▪ Biblioteka i czytelnia w BSP funkcjonują  w określonych godzinach (biblioteka 3 godziny, 
czytelnia 6 godzin dziennie)według regulaminów uwzględniających zapisy dotyczące 
bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

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

▪ Przy wejściu do szkoły znajdują się dwie stacje dezynfekcji rąk z których uczniowie  
i pracownicy szkoły maja obowiązek korzystać. 

▪ Uczniowie obowiązkowo noszą maseczki na korytarzach, w toaletach, szatniach oraz 
wchodząc do pomieszczeń personelu administracyjnego.  

▪ W każdej sali lekcyjnej umieszczono płyn do dezynfekcji rąk i sprzętu wykorzystywanego 
na zajęciach. 

▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie 
lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 
obowiązujących stref przebywania. 

▪ Uczniowie i inni pracownicy szkoły mają również obowiązek regularnego mycia rąk wodą 
z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ W szkole prowadzony jest regularny monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal przeznaczonych do 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. 

▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

▪ Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 
lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

▪ Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, mają zapewnione pojemniki do ich wyrzucania. 

 

 

 

 

 



3.Gastronomia 

▪ W BSP funkcjonuje bufet szkolny, którego właściciel spełnia wymogi higieniczno-
sanitarne a uczniowie stosują się do regulaminu działaniu bufetu uwzględniającego 
zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

▪ Dopuszcza się spożywanie posiłków przez młodzież w salach lekcyjnych z zachowaniem 
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

▪ Właściciel bufetu szkolnego zobowiązany jest do  wykorzystywania pojemników  
i sztućców jednorazowych oraz zadbania o odpowiednie segregowanie zużytych 
pojemników i sztućców.  

4.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. 

▪ W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

▪ Szkoła wyznaczyła i przygotowała (m.in. wyposażyła w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet pielęgniarki)  w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. 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 koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie będzie  poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowane zostaną indywidualne zalecenia wydane  
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki szkoła 
będzie bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego . 


