
Zarządzenie 02/08/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych   

w Inowrocławiu 
z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 
dotyczące ustalenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie 
panowania covid19. 
 
 
Na podstawie : 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U.  2019 r. poz. 59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 
5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780), 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego z dnia 11 sierpnia 2020r. 

 
zarządzam co następuje: 
 

§1 
 
Wprowadzam w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu procedurę 
bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie panowania covid19. 
 

§2 
 
Procedurę wydaje się w celu zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów 
na terenie ZSM-E w czasie zajęć lekcyjnych. 
 

§3 
 
Procedura stanowi załącznik  do zarządzenia. 
 

§4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/08/2020 Dyrektora Zespołu Mechaniczno - Elektrycznych z dnia 31.08.2020 r. 
 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły. 
 
1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (uczniowie, rodzice/prawni 

opiekunowie, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły), bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
 

2. Pracownicy  szkoły, uczniowie, absolwenci oraz inne osoby niebędący pracownikami 
szkoły zobowiązani są przestrzegać zasady, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów nie powinni przychodzić do szkoły. Powinni pozostać w domu i skontaktować 
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 
 

3. Na terenie szkoły  nie mogą przebywać  osoby jeżeli przebywają w domu z osobą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub 
izolacją. 

 
4. Wprowadza się rejestr osób przebywających w szkole. 
 
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni 

dystans oraz mają zakryte usta i nos. 
 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Wyjątek stanowią osoby, które 
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa. 

  
7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, podczas przebywania w 

częściach wspólnych znajdujących się na jej terenie.  
 
8. Osoby, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy,  muszą zachować 
minimalny odstęp, wynoszący 2 metry, pomiędzy  innymi osobami przebywającymi na 
terenie szkoły. 

 
9. Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja: 

 
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 
2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 
3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 
4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych 
5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa. 

 
10. Przy wejściu do szkoły  umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu) wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 
 

11. Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły  jest obowiązkowa. 
 



12. Płyn do dezynfekcji rąk  dostępny jest w każdej sali, w której przebywają uczniowie oraz 
w toaletach. Obok płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji 
rąk. 

 
13. Sale należy często wietrzyć, jeżeli pogoda na to pozwala, dbając  o zapewnienie komfortu. 
 
14. Wprowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich. 

 
15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  
 

16. 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, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

 
17. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z uczniami i ich opiekunami ucznia 

zostanie wykorzystany Dziennik Elektroniczny. 
 

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń taki zostanie 
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów 
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu), 
dyrektor powiadomi jednostkę Stacji Sanitarno  - Epidemiologicznej (tel. 882553637), 
Biuro Informacji Niejawnych … (600284825), Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia. 

 
19. Na terenie szkoły 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. 

 
20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

 
21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  
 

22. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 
23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczeń nie 
powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 
24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami. 
 



25. Nauczyciel przed rozpoczęciem lekcji wyjaśni uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 
obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

 
26. Nauczyciel podczas lekcji, w miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali 

sobie przyborów  i podręczników, wietrzy salę, w której odbywa się lekcja, co najmniej 
raz na godzinę, oraz zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 
Dopilnuje wpisania się do rejestru osób przebywających w szkole. 
 

27. Zasady postępowania dla uczniów: 
1) Dostosuj się do terminu i miejsca odbywania lekcji. 
2) Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3) Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

4) W drodze do i ze szkoły zachowuj się zgodnie z wytycznymi epidemicznymi.  
5) Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast 
umyj ręce. 

6) Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

7) Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

8) Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
 

28. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 
1) Z biblioteki można skorzystać, zgodnie z zachowaniem wytycznych w czasie 

epidemii. 
2) W bibliotece mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby: nauczyciel-

bibliotekarz i wypożyczający (zwracający) książkę. 
3) Zwracając książki do biblioteki zawiń je w opakowanie foliowe. Dołącz na kartce 

informację: imię i nazwisko, klasa. Książki połóż  we wskazanym miejscu. 
4) Zwrócone książki będą mogły być ponownie wypożyczone po upływie 2 dni. 
5) Chcąc wypożyczyć książki, ustal to wcześniej z nauczycielem – bibliotekarzem. 

Wyznaczy Ci termin odbioru. Książka którą otrzymasz będzie foliowana  
i zdezynfekowana. 

  
29. .Zasady korzystania z sekretariatu szkoły 

 
1) Pracownicy administracji  zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami 



2) Do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora szkoły może wejść  osoba bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3) Osoby wchodzące do sekretariatu oraz gabinetu dyrektora szkoły powinny 
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

4) Do sekretariatu należy wchodzić pojedynczo zachowując dystans od pracowników 
szkoły min. 1,5 m 

5) Sekretariat czynny dla uczniów wyłącznie w godzinach 10.25 – 12.25 wszelkie 
inne sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu rekomendujemy kontakt  
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość drogą mailową na adres email: 
zspnr3_inowroclaw@poczta.fm  lub telefonicznie 52 357 60 91. 

 
30. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania, każdy uczeń, pracownik oraz 

rodzic/prawny opiekun ucznia  jest zobowiązany zapoznać się z powyższymi procedurami 
oraz powyższy fakt potwierdzić pisemnie. 

 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych  
Paweł Karólewski 

  

mailto:zspnr3_inowroclaw@poczta.fm


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/08/2020 Dyrektora Zespołu Mechaniczno - Elektrycznych z dnia 31.08.2020 r. 
 

Inowrocław, dn. ……………………. 

……………………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów) 

  
DEKLARACJA RODZICA 

  
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią zarządzenia 02/08/2020 Dyrektora Zespołu Szkół 
Mechaniczno - Elektrycznych  w Inowrocławiu w sprawie ustalenia 
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku 
z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze 
stanem epidemicznym w kraju. 

 
…….……………………….……………………………………….. 
 (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 
2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ww. procedur w związku  

z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego 
ze stanem epidemicznym w kraju. 

…….……………………….……………………………………….. 
 (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka przed wejściem 

do szkoły. 

…….……………………….……………………………………….. 
 (podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu 

…….……………………….……………………………………….. 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 02/08/2020 Dyrektora Zespołu Mechaniczno - Elektrycznych z dnia 31.08.2020 r. 
   

Inowrocław, dn. ………………….2020r 

……………………………………………………… 
 (Imię i nazwisko pracownika) 

  
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

  
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią zarządzenia 02/08/2020 Dyrektora Zespołu Szkół 
Mechaniczno - Elektrycznych  w Inowrocławiu w sprawie ustalenia 
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku 
z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze 
stanem epidemicznym w kraju. 

  
…….……………………….……………………………………….. 

(podpis Pracownika) 
  

2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ww. procedur w związku  
z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego 
ze stanem epidemicznym w kraju. 

  
…….……………………….……………………………………….. 

(podpis Pracownika ) 
 

3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły  
o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 
najbliższym otoczeniu 

…….……………………….……………………………………….. 
(podpis Pracownika) 

 


