Regulamin pracy na czas trwania pandemii COVID-19
obowiązujący w ZSOiZ w Ciechanowcu
Obowiązuje od 1 września 2020 r.
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (art. 30c upo).
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r.

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu (dalej: szkoła)
Przepisy i zalecenia ogólne:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz ten, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Odprowadzający nie mogą również przebywać na kwarantannie lub w izolacji. W
drodze do i ze szkoły opiekunowie z młodzieżą oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Pracownicy, nauczyciele, i młodzież mogą wchodzić do szkoły wszystkimi
dostępnymi wejściami. Osoby trzecie (z wyłączeniem rodziców i opiekunów uczniów
niepełnosprawnych) mogą wchodzić do szkoły jedynie wejściem głównym.
4. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona będzie informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy
wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku noszenia
osłony twarzy i nosa. Mogą to jednak robić dla własnego bezpieczeństwa. Ta sama
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zasada dotyczy nauczycieli i pracowników podczas przerw w czasie przebywania
w pokoju nauczycielskim / pokoju obsługi / pomieszczeniach administracyjnych.
Wskazuje się jednak na obowiązek zachowania koniecznego dystansu społecznego.

6. W toaletach, na przerwach, akademiach, podczas mszy świętej lub w innych
przestrzeniach publicznych obowiązuje noszenie osłony twarzy i nosa.

7. Nauczyciele dyżurujący podczas przerw lub opiekujący się młodzieżą podczas
uroczystości szkolnych dbają o to, by młodzież dezynfekowała ręce, nosiła maseczki
lub przyłbice oraz zachowywała dystans społeczny. Ich zadaniem jest też zgłaszanie
obsłudze braków mydła lub płynu dezynfekcyjnego.

8. Nie są dopuszczalne wyjścia uczniów ze szkoły na krótkich przerwach.
Wyjątkiem są zajęcia prowadzone poza głównym budynkiem szkoły. Młodzież
może wychodzić jedynie na długiej przerwie, obowiązuje jednak osłona ust i nosa
oraz dezynfekcja dłoni po powrocie do szkoły.
9. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
Odwiedzający szkołę nie mogą również przebywać na kwarantannie lub w izolacji.
Nie mogą mieć też objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych
11. Zapewnione zostają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Rodzice lub opiekunowie będą powiadamiani za pomocą kontaktu telefonicznego oraz
systemu dziennika elektronicznego. Ważne informacje ogólne będą też zamieszczane
na stronie internetowej szkoły lub profilu szkoły na portalu Facebook.
12. W szkole i internacie znajdować się będzie termometr bezdotykowy, po każdym
użyciu w grupie, będzie on dezynfekowany.
13. Wprowadzone zostają zasady organizacji pracy szkoły, umożliwiające zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych. Ograniczone będzie też gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, np.
poprzez unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
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14. W szkole 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.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długiej przerwy.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
i słuchaczy u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów jest zobowiązany do
prowadzenia 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.
22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w pracowniach,
w których odbywa się kształcenie zawodowe, należy czyścić lub dezynfekować.
23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby młodzież nie udostępniała swoich rzeczy innym.
24. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
25. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem
ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów
edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej
(konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach).
26. Nauczyciele opiekujący się wybranymi klasopracowniami (np. gastronomiczną,
kosmetyczną, fryzjerską, chemiczną, fizyczną, biologiczną, artystyczną
i informatyczną) oraz nauczyciele wychowania fizycznego dostosują zasady
korzystania z danych pomieszczeń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz
specyfiki zajęć. O zasadach nauczyciele informują młodzież.
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27. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustalone
i upowszechnione zostaną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz
godziny jego pracy z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu
Zdrowia.
28. Imprezy integracyjne (np. dyskoteki, wieczorki, ogniska itp.) są organizowane nie dla
całej społeczności szkolnej, tylko dla określonej aktualnymi przepisami dopuszczalnej
liczby osób (rekomenduje się, aby były to imprezy klasowe). Opiekę nad młodzieżą
powinni wtedy sprawować wychowawca oraz uczący dane klasy nauczyciele.

29. Organizowanie wycieczek (zarówno jednodniowych, jak i tych z noclegiem) jest
dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady
bezpieczeństwa.

30. O najważniejszych zasadach mają obowiązek poinformować uczniów wychowawcy
klas na spotkaniach organizacyjnych w dniu inauguracji roku szkolnego 2020/2021
(01.09.2020 r.) oraz wszyscy nauczyciele, uczący młodzież pierwszego dnia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych (02.09.2020 r.).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
31. Przy

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

32. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte
usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (osoby trzecie
mogą wchodzić tylko do pomieszczeń administracyjnych i poruszać się na
prowadzących do nich drogach).
33. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
34. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba prowadzić będzie monitoring
codziennych prac porządkowych, 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.
35. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane będą zalecenia producenta,
znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu
niezbędnego
do
wywietrzenia
dezynfekowanych
pomieszczeń
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i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
36. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone będą plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
37. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
38. Na terenie szkoły uczniowie wyrzucają zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe do
ogólnodostępnych koszy na śmieci.

Organizacja pracy internatu i stołówki
39. Obowiązuje Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujący
w Internacie ZSOiZ w Ciechanowcu

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów
40. 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 – sala nr 32,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu). Decyzję o odizolowaniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły
lub wyznaczony przez niego pracownik. Oni również powiadamiają telefonicznie
rodziców. Odizolowany uczeń powinien mieć zasłonięte usta i nos; ta sama zasada
obowiązuje kontaktujące się z nim osoby.
41. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.
42. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły,
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli rodzic/opiekun
nie odbierze telefonu trzykrotnie w odstępach 15-minutowych, szkoła powiadomi
służby medyczne i zapewni opiekę do czasu odebrania ucznia.
43. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji
powierzchni dotykowej (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W przypadku
potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego / powiatowego inspektora sanitarnego.
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły/internatu
44. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, których
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
45. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia: nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna, ograniczenie
przemieszczania się nauczyciela miedzy klasopracowniami.
46. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel / pracownik szkoły
zostanie umieszczony w pomieszczeniu nr 32 w celu odizolowania.
47. Pracownicy szkoły/internatu 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.
48. 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.
49. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku potwierdzonego
zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń
państwowego / powiatowego inspektora sanitarnego.
50. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
Szkoła stosować będzie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
51. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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Procedury obowiązujące podczas wystąpienia w szkole potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem lub ogłoszenia w powiecie
wysokomazowieckim strefy czerwonej/żółtej.

Oprócz obowiązujących do tej pory reguł postępowania dodatkowo w drodze
zarządzenia dyrektora może zostać wprowadzony:
52. Obowiązek
zachowania
dystansu
między
pracownikami
szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, pokój obsługi, pomieszczenia administracyjne).
53. W miarę możliwości będą wyznaczane stałe sale lekcyjne, do których
przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez
różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali w danym dniu.)
54. Organizowanie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj.
w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
55. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/
po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły

56. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne - stacjonarne
w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie
stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe).
Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Należy zaznaczyć,
że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza
automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb mieszany czy zdalny. W takich
wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko
ograniczone działania.
57. Sposoby prowadzenia nauczania w formie hybrydowej reguluje Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
w sprawie hybrydowego nauczania Nr 24/2019/2020 z dnia 27.08.2020 r.
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Postanowienia końcowe
58. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania.
59. Regulamin może być modyfikowany.
60. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz udostępniony w
formie papierowej w sekretariacie szkoły.
61. O wszystkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
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