
Procedury dotyczące organizacji zajęć w Technikum BZDZ   w Mroczy
obowiązujące od 1. 09. 2020 r.

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

• Wychowawca na początku września zapoznaje uczniów z zasadami bezpiecznego 
przebywania, przemieszczania się i nauki w szkole.

• Do szkoły przychodzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

• Zaleca się zasłanianie ust i nosa w czasie wchodzenia do szkoły, przebywania w 
częściach wspólnych budynku (korytarze, hol, toaleta).Zalecenie nie dotyczy sal 
lekcyjnych.

• 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.

•  Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

• Uczniowie korzystają  tylko z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą.

• Rodzice/opiekunowie, uczniowie pełnoletni przekazują aktualne i dostępne kontakty (nr 
telefonu), które będą udostępnione w dziennikach lekcyjnych i sekretariacie szkoły.

• Rodzice/opiekunowie, uczniowie pełnoletni wyrażają zgodę na pomiar temperatury w 
razie konieczności, w innym przypadku pomiar temperatury nie obowiązuje.

• Uczniowie unikają w miarę możliwości dużych skupisk.

• Do szkoły obowiązuje wejście od strony ulicy przy hali sportowej. Przed tym wejściem 
uczniowie spędzają również przerwy.

• Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły ( np. wyjście do Dino, miasta itp. ) od 
momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. 

• Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i tylko 
osób zdrowych z zachowaniem reżimu sanitarnego – rękawiczki lub dezynfekcja rąk, 
zasłanianie ust i nosa).

• Spotkania z rodzicami licznych klas należy organizować z podziałem na grupy. 

• W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję górnych
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, następuje odizolowanie 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając dystans min. 2 m od innych osób. 
Ucznia niepełnoletniego odbiera rodzic/opiekun, uczeń pełnoletni jest obowiązany 
opuścić szkołę.

• Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali lekcyjnej, za wyjątkiem lekcji wychowania 
fizycznego i informatyki.



• Zaleca się częsty pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw 
oraz lekcji wychowania fizycznego.

• W czasie realizacji zajęć wychowania fizycznego zaleca się ograniczenia gier i ćwiczeń 
kontaktowych.

• W przypadku nie respektowania procedur bezpieczeństwa przez uczniów stosuje się 
kary statutowe, a przy notorycznym  ich nie przestrzeganiu dyrektor przekazuje sprawę 
do odpowiednich instytucji. 


