Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od 01 września 2021 roku
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/słuchacz bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się ograniczenie do minimum korzystanie
ze środków transportu publicznego.
3. Osoby wchodzące na teren szkoły powinny zapoznać się z informacjami znajdującymi się
przy wejściu do budynku szkoły dotyczącymi obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcji
użycia środka dezynfekującego.
4. Osoby wchodzące na teren szkoły powinny zdezynfekować ręce korzystając z dozowników
znajdujących się przy drzwiach wejściowych.
5. W miarę możliwości uczniowie korzystający z szatni wchodzą na teren szkoły od strony
boiska, uczniowie, którym przydzielono szafki wchodzą do szkoły wejściem głównym.
6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (uczniowie po wejściu do
szkoły powinni bezzwłocznie umyć ręce mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
Noszenie maseczki jest obowiązkowe podczas przerw w przestrzeni wspólnej.
8. Przebywając na terenie szkoły należy ograniczyć gromadzenie się osób oraz zachować
dystans, co najmniej 1,5 m między osobami.
9. Przebywanie osób postronnych oraz rodziców i opiekunów na terenie szkoły w czasie trwania
zajęć lekcyjnych ogranicza się do minimum. Rodzice / opiekunowie i osoby trzecie
przebywają w strefie wspólnej (przedsionek przy głównym wejściu), o możliwości wejścia na
teren szkoły decyduje pracownik szkoły np. pracownik sekretariatu lub nauczyciel / pedagog
w zależności od celu wizyty.
Zaleca się, aby każda planowana wizyta była poprzedzona ustaleniami telefonicznymi
z pracownikiem sekretariatu / wychowawcą / pedagogiem itd. w zależności od celu wizyty.
10. Rodzice i opiekunowie przebywający w przestrzeni wspólnej szkoły, powinni przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk) zachowując przy tym tzw. dystans społeczny ok. 1,5m.
11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy
nie ma możliwości zachowania dystansu.
12. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek podać wychowawcy aktualne numery telefonu, aby
w razie potrzeby można się było z nimi jak najszybciej skontaktować.

13. Pracownik, który zauważy na terenie szkoły osobę z objawami chorobowymi mogącymi
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, informuje o tym dyrektora lub osobę go
zastępującą. Osobę z powyższymi objawami odizolowuje się w izolatorium znajdującym się
w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej (prysznice), zapewniając min. 2m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
14. Rodzic / opiekun prawny ucznia ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora
placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.
15. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w miarę możliwości także w czasie zajęć. Nauczyciele monitorują wietrzenie sal
lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie,
gdy okna są otwarte.
16. Wejścia do szkoły (przedsionki) i toalety dezynfekowane są w miarę możliwości po
przerwach międzylekcyjnych.
17. Uczniowie podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.
Dopuszcza się możliwość pozostawienia przyborów i podręczników w szafkach
uczniowskich.
18. W salach lekcyjnych pomiędzy stolikiem (biurkiem) nauczyciela, a ławkami uczniowskimi
zachowuje się odległość 1,5m lub pozostawia się pustą ławkę znajdującą się w bezpośrednim
sąsiedztwie z nauczycielskim stolikiem.
19. W miarę możliwości przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować usuwa się, aby uniemożliwić do nich dostęp.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu.
22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje się detergentem lub
dezynfekuje dwukrotnie w dniu zajęć, a w razie konieczności częściej.
23. Jeśli aura na to pozwala, umożliwia się uczniom w czasie długich przerw przebywanie na
świeżym powietrzu.
24. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć tzw. w terenie, to znaczy wyjścia w miejsca otwarte
z zachowaniem dystansu. O prowadzeniu zajęć w takiej formie decyduje nauczyciel
prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę przedmiotu (odnotowanie w rejestrze wyjść
zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami).
25. Uczniowie przebywający w pracowniach szkolnych są zobligowani do używania własnych
rękawiczek jednorazowych.
26. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole, na bieżąco są
czyszczone i odkażane.
27. W pracowniach szkolnych znajdują się odrębne wytyczne dotyczące specyfiki organizacji
danych zajęć. Nauczyciele zapoznają z nimi uczniów na pierwszych zajęciach.

28. W przypadku odbywania przez uczniów zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu
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.
29. Biblioteka szkolna jest czynna w wyznaczonych godzinach, książki można wypożyczać
z uwzględnieniem 2 dniowego okresu kwarantanny.
30. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Wyłącza się dostęp do
korzystania z tzw. źródełka wody. Dopuszcza się dostęp do automatów z napojami
i automatów z jedzeniem. Nie można organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji
potraw.
31. Tygodniowy plan zajęć szkolnych zakłada minimalne przemieszczanie się uczniów na terenie
szkoły. Wydłużeniu ulega czas trwania zajęć, które będą mogły się rozpoczynać o godz. 7.10
i trwać maksymalnie do godz. 18.05 (w przypadku zajęć w Technikum nr 3 i Branżowej
szkoły I Stopnia) oraz w poniedziałki do 19.45 (w przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych i Branżowej Szkoły II stopnia).
32. Wydłuża się czas dyżuru nauczycielskiego przy wejściach do szkoły – przed godz. 8.00 do 15
minut.
33. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sprawuje nauczyciel
realizujący zajęcia, a podczas przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć
nauczyciele pełniący dyżury.
34. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia
realizują zajęcia zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365 w tym Teams.
35. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od wychowawcy /
nauczyciela, przez kontakt mailowy, e-dziennik lub telefoniczny z nauczycielem. Niezbędne
informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony przez dyrektora
pracownik placówki.
36. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do codziennego odczytywania wiadomości w dzienniku
elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.
37. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika) - w razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
38. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się mailowo i telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych
z zaistniałym przypadkiem.

39. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów,
słuchaczy i pracowników dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole na czas oznaczony.
40. Dyrektor zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w powyższych wytycznych zgodnie
z aktualną sytuacją epidemiologiczną. O zmianach niezwłocznie powiadamia się nauczycieli,
uczniów, słuchaczy i rodziców / opiekunów.
41. Wytyczne obowiązują od 01września 2021 r.

