
 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Zespole Szkół 

Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu obowiązujące  

od dnia 1 września 2021r. 

I. Cel procedury: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19. 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców 

oraz wszystkich pracowników szkoły. 

II. Zakres procedury: 

Niniejsze ustalenia dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu w trakcie trwania pandemii koronawirusa 

COVID-19, zobowiązanych postępować zgodnie z przyjętymi kolejno procedurami. 

 
 
III. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi. 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 lub w izolacji.  

2. Na początku roku szkolnego ponownie wyjaśnimy Wam zasady higieny. 

3. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę. 

4. Poruszanie się po szkole, w klasie do momentu zajęcia miejsca w ławce oraz poruszania 

się po klasie, poza salą lekcyjną obowiązkowo w maseczce. 

5. Należy zachować, w miarę możliwości, bezpieczną odległość od siebie pomimo 

założonej maseczki. Uściski, uściski dłoni itp. są niestety nadal nie zalecane. 

6. Na terenie szkoły bezwzględnie stosować zasady higieny, często myć ręce wodą  

z mydłem, unikać dotykania nosa, oczu i ust. Zwracać szczególną uwagę na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

7. W toaletach szkolnych nie może przebywać więcej osób niż ilość kabin. 

8. W budynku szkoły wprowadzony został ruch prawostronny, a miejscami 

jednokierunkowy.  

9. Podczas przerw uczniowie powinni zachować bezpieczną odległość między sobą.  

10. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

• ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy oraz wcześniejsze umówienie się. 



 

 

 

 

• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są 

zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa (maseczka,  

chusta), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

11. W sprawach dotyczących zdrowia ucznia nauczyciel – wychowawca ma obowiązek 

współpracować z rodzicami i porozumiewać się z nimi w każdym przypadku, gdy problemy 

zdrowotne pojawiają się podczas pobytu ucznia w szkole. 

12. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami 

ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, 

maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

13. Do budynków szkolnych wchodzimy różnymi wejściami i tak: 

 

• WE1 - wyjście główne w budynku A; 

• WE2 - wyjście główne ze szkoły/ drzwi wahadłowe w łączniku „Ł1”; 

• WE3 - drzwi oszklone w łączniku „Ł2”; 

• WE4 - wyjście z holu sali gimnastycznej na podwórko szkolne; 

• WE5 – wyjście główne w budynku Kamienna 1. 

 

 

a. budynek przy ul. Kamiennej 3 (cztery wejścia) 

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym  

w budynku A- WE1 (budynek A)  

Parter: 

• sala 7- aula 

• sala11- sekretariat, gabinet Dyrektora, księgowość 

• sala 13 pokój kierownika gospodarczego. 

I piętro 

• sala lekcyjna 18 

• sala lekcyjna 20- pracownia komputerowa 

•  sala lekcyjna 23 

• sala 25- biblioteka 

• sala 27- pokój pielęgniarki 

• sala 15 –pokój głównego księgowego. 

 Piwnica 

Poddasze 



 

 

 

 

• sala pod opieką pedagoga szkolnego. 

 

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym  

w łączniku „Ł1” - WE2; 

• sala lekcyjna nr 2 

• sala lekcyjna nr 16 

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym  

w łączniku „Ł1” - WE2 (budynek B)  

Parter: 

• sala 43B- pracownia fryzjerska 

I piętro 

• sala lekcyjna 38- pracownia komputerowa 

• sala lekcyjna   39 

• sala lekcyjna 40 

• sala lekcyjna   41 

• sala 37 B- pokój nauczycielski.   

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym  

w łączniku „Ł2” - WE3 ( budynek C)  

 

1. Niski parter/ piwnica/;  

• pomieszczenie    27 

• sala lekcyjna    28 

• sala lekcyjna   29 

• sala fitness 

2. Parter 

• sala lekcyjna    30 

• sala lekcyjna    31 

• sala lekcyjna   32 

•  pokój 43C- kierownika szkolenia praktycznego. 

3. I piętro 

• sala lekcyjna    33 

• sala lekcyjna    34 



 

 

 

 

• sala lekcyjna   35 

• sala lekcyjna    37 

pokój v-ce Dyrektora 

 

Osoby przebywające w łączniku wychodzą wyjściem głównym w łączniku „Ł1”- WE 

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach i miejscach wychodzą wyjściem 

głównym w łączniku „Ł2”- WE3 

• piwnica/ szatnia, klatka schodowa/ 

• Parter- holl 

• I piętro- sala 42 –klatka schodowa w budynku C i ww. wyjściem. 

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach i miejscach wychodzą wyjściem 

z hollu sali gimnastycznej na podwórko szkolne - WE4 

• sala ćwiczeń 

• pokój nauczycieli WF   

• szatnia + WC dziewcząt; 

• szatnia + WC chłopców; 

• holl.  

 
b. budynek przy ul. Kamiennej 1 (jedno wejście)  

 
Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą i wychodzą wyjściem 

głównym w budynku Kamienna 1 – WE5: 

Parter: 

• siłownia 

• szatnia siłowni 

• pracownia WZ1 

• pracownia WZ2 

I piętro 

• sala lekcyjna 44 

• sala lekcyjna 45 OHP 

• sala lekcyjna 46  

II piętro 

• sala lekcyjna 47 

• sala lekcyjna 48 



 

 

 

 

• sala lekcyjna 49 
 
 

 
IV. ZAJĘCIA 
 

1. Sale będą regularnie wietrzone. 

2. Rozmieszczenie stołów i miejsca siedzące są określone i nie wolno ich zmieniać 

(nauczyciel decyduje o zajęciu miejsc przez uczniów). 

3. Każda sala lekcyjna jest dokładnie sprzątana i dezynfekowana po zajęciach. 

4. Na zajęciach należy korzystać ze swoich przyborów i podręczników. 

5. W gabinetach lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz 

używania telefonów komórkowych. 

6. Podczas przerw uczniowie przebywają poza gabinetem.  

 


