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Regulamin organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Benicach w okresie pandemii Covid19 zgodnie z wytycznymi MEN,  

MZ i GIS obowiązujący od 1 września 2020 r. 

 

Szkoła  
 

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. 

2. Uczniowie mogą być przywożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów  

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  

do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi lub inna osoba z zewnątrz 

(wyłącznie zdrowa) przed wejściem do budynku szkolnego ma obowiązek poddania się 

procedurze mierzenia temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym, posiadać 

rękawiczki ochronne lub zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji zgodnie z instrukcją 

znajdującą się w wyznaczonym obszarze.  

4. Uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi lub inna osoba z zewnątrz 

(wyłącznie zdrowa) przed wejściem do pomieszczeń szkolnych (ujeżdżalnia, stajnia, 

pomieszczenia gospodarcze, siłownia) mają obowiązek zachowania rygoru sanitarnego 

poprzez założenie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcję rąk zgodnie z instrukcją 

znajdującą się w wyznaczonym obszarze. 

5. Opiekun wraz z uczniem szkoły może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

1) jeden rodzic/opiekun z uczniem szkoły, 

2) należy zachować dystans od kolejnego opiekuna z uczniem minimum 1,5 metra, 

3) należy zachować dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 metra,  

4) opiekunowie mają obowiązek przestrzegać przepisy prawa związane 

z rygorem bezpieczeństwa zdrowotnego (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust 

i nosa, włożyć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce). 

6. Osoby z zewnątrz (tylko zdrowe) przebywają na terenie szkoły w czasie niezbędnego 

minimum i tylko w wyznaczonych obszarach. 

7. Jeżeli pracownik szkoły (nauczyciel, pracownik administracji lub obsługi) zaobserwuje  

u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych, w tym  

w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia odizolować w odrębnym pomieszczeniu 

lub miejscu zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

własnym środkiem transportu. Pracownik powiadamia opiekuna telefonicznie lub poprzez 

wybrany komunikator internetowy. 

8. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu, nie gromadzenia  

się w trakcie przerw, wychodzenia na zewnątrz (jeśli pozwalają na to warunki pogodowe). 

9. Zajęcia poszczególnych klas będą odbywały się w miarę możliwości w wyznaczonej sali, 

aby uniknąć częstej zmiany pomieszczeń.  
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10. Wszystkich (uczniów, nauczycieli i pracowników) obowiązuje częste mycie rąk (zaraz  

po wejściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust.  

11. Sale lekcyjne i pomieszczenia, których przebywali uczniowie muszą być wietrzone  

w trakcie każdej przerwy lekcyjnej, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze krzeseł, włączniki światła, klamki w salach 

lekcyjnych muszą być dezynfekowane.  

13. Przybory do ćwiczeń (skakanki, piłki, obręcze, materace itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć wychowania fizycznego muszą być czyszczone i dezynfekowane. Podłoga  

po zajęciach powinna być umyta płynem z detergentem lub zdezynfekowana. 

14. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego lub innych zajęć sportowych, w których 

nie można zachować dystansu należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

15. Sprzęt, klamki, włączniki prądu itp. na siłowni szkolnej ma być dezynfekowany przed 

wejściem uczniów do pomieszczenia i po zakończeniu zajęć. Podłogę należy umyć 

płynem z detergentem lub zdezynfekować płynem po każdym dniu zajęć. 

16. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania własnych podręczników i przyborów szkolnych. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi. 

17. Uczniowie, którzy będą odbywać zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu  

u pracodawcy, mają mieć zapewnione przez pracodawcę prowadzenie tych zajęć  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

18. Numery telefonów: Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu 

Pomorskim, oddziałów zakaźnych w szpitala Szczecinie i Koszalinie oraz służb 

medycznych znajdują się przy wejściu głównym do budynku szkoły, na tablicy ogłoszeń. 

19. Monitoring prac porządkowych będzie odbywał się codziennie, ze szczególnym 

zwróceniem utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

włączników światła, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików uczniowskich, biurek 

nauczycielskich, klawiatur, urządzeń kopiujących (documasterów). 

20. Środki do dezynfekcji muszą być używane zgodnie z zaleceniami producenta. Ważny jest 

czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie szkodliwych oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

21. Na terenie szkoły w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje 

prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

22. Zużyte maski jednorazowe lub rękawice jednorazowe należy wrzucać do wyznaczonych 

pojemników, które znajdują się na terenie placówki.   
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Internat 

1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

2. Wychowanek, wychowawca lub inna osoba z zewnątrz (wyłącznie zdrowa),  

przed wejściem do internatu ma obowiązek poddaniu się procedurze mierzenia 

temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym, zdezynfekować ręce płynem  

do dezynfekcji zgodnie z instrukcją znajdującą się w wyznaczonym obszarze. 

3. Do internatu mogą wejść osoby z zewnątrz (wyłącznie zdrowe) tylko  

w okolicznościach szczególnych i za zgodą kierownika internatu. 

4. W przypadku wejścia na teren internatu osoby z zewnątrz (wyłącznie zdrowej), ma ona 

obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności (osłony ust i nosa maseczką, 

włożenia jednorazowych rękawiczek i dezynfekcji rąk) oraz wpisania się do rejestru osób 

wchodzących i wychodzących. 

5. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie internatu tylko w wyznaczonych obszarach. 

Obowiązuje zakaz bezwzględnego wchodzenia i przebywania w pokojach wychowanków. 

6. Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce (dotyczy to wszystkich osób 

wchodzący do internatu) płynem do dezynfekcji lub nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

7. Podczas pobytu w pomieszczeniach internatu należy zachować dystans i ograniczyć 

wizyty w pokojach do niezbędnego minimum (wyłącznie do 21
00

). 

8. Pokoje mieszkalne muszą być utrzymane w należytej czystości, wietrzone  

i dezynfekowane powierzchnie dotykowe (np. blaty biurek, poręcze, krzeseł, półki, kije 

szczotek do zamiatania), przeznaczonymi do tego celu odpowiednimi środkami. 

9. Pomieszczenia wspólne (toalety, łazienki, łaźnia, korytarz, pomieszczenie kuchenne, 

pomieszczenia cichej nauki) muszą być utrzymane w należytej czystość, często 

dezynfekowane (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła itp.) i wietrzone. Blaty 

stolików i urządzeń do kserowania przecierane środkami dezynfekującymi. 

10. Należy zachować podwyższony rygory bezpieczeństwa i higieny. Wychowankowie  

i pracownicy mają obowiązek częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem (zaraz  

po wejściu do internatu, przed i po posiłkach, po korzystaniu z toalety). 

11. Wychowankowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych  

i przechowują je w wyznaczonych szafkach. Nie wolno wymieniać się przyborami 

szkolnymi i podręcznikami. 

12. Nie należy przywozić do internatu niepotrzebnych przedmiotów (np. maskotek, sprzętu 

elektronicznego, naczyń, nadmiaru odzieży, żywności, itp.). 

13. Do internatu każdy wychowanek przywozi własną pościel, poduszkę i kołdrę. 

14. Wychowanek ma obowiązek wymieniać pościel raz w tygodniu. 

15. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów chorobowych – infekcji dróg 

oddechowych, zostanie on natychmiast odseparowany od innych osób i umieszczony  

w izolatce. 

16. Wychowawca dyżurny natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów, których 

obowiązkiem jest niezwłoczne odebranie dziecka z internatu (bez względu na porę dnia 

lub nocy). 
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17. W przypadku wychowanka, u którego wystąpiły objawy chorobowe w tym infekcji dróg 

oddechowych, wychowawca dyżurny korzysta z teleporady medycznej przed przyjazdem 

rodziców/prawnych opiekunów. Wszelkie informacje uzyskane od pracownika 

medycznego wychowawca ma obowiązek przekazać rodzicowi/prawnemu opiekunowi. 

18. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery do Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim, szpitala zakaźnego w Szczecinie  

i Koszalinie oraz służb medycznych. 

19. Rodzice/prawni opiekunowie mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurującym 

wychowawcą pod numerem stacjonarnym 91382021 lub innym numerem, komunikatorem 

internetowym wskazanym przez dyżurującego wychowawcę. 

20. Wychowawca każdorazowo powiadamia dyrektora szkoły o przypadku zachorowania 

wychowanka i odseparowania go w izolatce.   

 

Stołówka szkolna 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki.  

 

1. Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych, 

utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o czystość odzieży ochronnej.  

2. Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 metra 

chyba, że jest to niemożliwe i stosują środki ochrony osobistej.  

3. Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego. 

4. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia.  

5. Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki.  

6. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców  

w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60
0
C.).  

7. Po zakończonej pracy dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza 

kuchennego.  

8. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce wystawiając 

go przed magazyn.  

9. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym 

dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być zabezpieczone np. przykryte 

czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia  

w wyznaczonym miejscu przed wejściem do kuchni. 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej i osób 

odbierających posiłki na zewnątrz.  

1. Przed wejściem do bloku żywieniowego należy zdezynfekować ręce płynem  

do dezynfekcji rąk.  
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2. Uczniowie korzystający z posiłków w szkole, przed przyjściem do stołówki szkolnej 

myją i dezynfekują ręce środkiem.  

3. Uczniowie korzystający z obiadów spożywają go w czasie dwóch długich przerwach  

w godzinach: 

− od 12
25 

do 12
45

 klasy I i II 

− od 13
20 

do 13
50

 klasy III i IV 

4. Uczniowie korzystający ze śniadania i kolacji spożywają je w dwóch turach: 

− od 6
40 

do 7
00

 klasy I i II 

− od 7
00 

do 7
20

 klasy III i IV 

5. Po kolacji stołówka jest sprzątana, dezynfekowana i zamykana. 

6. W stołówce nie może przebywać więcej osób niż jest miejsc siedzących. 

7. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł  

oraz pomieszczenie jest wietrzone.  

8. Wydawanie posiłków na zewnątrz odbywa się przed wejściem do kuchni przez 

wyznaczonego pracownika kuchni w godzinach od 15
00 

do 15
20

.  

 

Biblioteka   
 

Postanowienia ogólne: 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki, jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę 

lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(minimum 1,5 m).  

3. Pomieszczenie powinno być systematycznie wietrzone (co godzinę). 

4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,  

np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł, włącznik światła. 

5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej 

liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece 

szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. 

7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy 

mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki 

dostosowane są do potrzeb czytelników. 

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników 

mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie  

z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 
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Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela 

bibliotekarza w bibliotece szkolnej 

  

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:  

− na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny  

do 72 godzin (trzy doby); 

− tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism. 

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone miejsce w pomoszczeniu. 

Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania  

do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.  

W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 

6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek przez dziennik elektroniczny. Zgodnie z obowiązującymi zasadami 

należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk.  

8. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać  

o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku. 

9. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się 

książki do wypożyczenia. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego 

miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio 

oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane  

w  wyznaczonych pudłach ustawionych na podłodze. 

10. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się 

samodzielnie. 

11. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym 

przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej 

okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową  

– czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę,  

gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt nauczyciela biblioteki ze zwracanym 

egzemplarzem. 

  

Organizacja pracy szkolnej biblioteki  

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

2. Wychowawca powiadamia uczniów, rodziców/prawnych opiekunów przez dziennik 

elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek oraz możliwościach 
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ich odkupienia lub zapłacenia za książki w przypadku zagubienie lub zniszczenia 

egzemplarza. 

3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania 

zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń. 

4. Za książki zniszczone lub zagubione uczniowie rodzice/opiekunowie prawni  

są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza  

w ustalonym terminie. 

5. Książki są zwracane przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w ustalone przez 

dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia 

grupowania się osób). 

6. Uczeń, rodzic/opiekun prawny dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz 

rękawiczkach. 

7. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole,  

aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki. 

8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, pudła, wyznaczone regały itp.). Składowane książki muszą być oznaczone 

datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem 

przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. 

9. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie 

przekazania podręczników szkolnych: 

− książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym 

długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela; 

− książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer 

telefonu rodzica/opiekuna prawnego lub adres email) zostają zapakowane do folii 

ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza 

w określonym miejscu. 

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie  

lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

 

 


