
 

 Regulamin funkcjonowania  

Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

 

Procedury opracowane na podstawie: 

 wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Procedury w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu obowiązują 

od 1września 2020 roku do odwołania. 

 

Organizacja zajęć w ZSE: 

 

 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.  

 Przy wejściu głównym umieszczone są  numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani 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. Opiekunowie nie wchodzą na teren 

szkoły. 

 Uczniowie do szkoły wchodzą dwoma odrębnymi wejściami wg Załącznika nr 1 

 Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji 

rąk z których, każdy wchodzący na teren budynku ma obowiązek skorzystać.  



 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. 

 Osoby z zewnątrz przebywające na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły wyłącznie 

podczas trwania lekcji, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, oraz 

bezwzględnie mają zakryte usta i nos i kierują się do sekretariatu szkoły.     

 Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się wyłącznie telefonicznie i za pomocą e-

dziennika. 

 Poszczególne klasy tygodniowy rozkład zajęć będą realizować w wyznaczonych 

salach lekcyjnych wg Załącznika nr 2 oraz obowiązującego planu lekcji. 

 Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się wyłącznie na zewnątrz budynku. 

Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze i tym podobne) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować po każdych zajęciach. 

 Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. Zalecane 

jest również aby okna były otwarte w czasie zajęć. 

 W klasach systematycznie dezynfekowane są powierzchnie dotykowe przez personel 

sprzątający według odrębnych procedur. Załącznik nr 3 

 Codziennej dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie z którymi ma kontakt 

uczeń, nauczyciel, pracownik.  

 Klawiatury komputerów nauczycielskich każdy nauczyciel dezynfekuje przed lekcją. 

 Uczniowie i pracownicy na terenie szkoły również w czasie lekcji ze względu na brak 

możliwości zachowania dystansu społecznego mają obowiązek stosować maseczki lub 

przyłbice.  

 Zaleca się, aby uczniowie podczas przerw przebywali na świeżym powietrzu na 

dziedzińcu szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia. Zabrania się zostawiane książek i przyborów w szkole 

w tym w szatni. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

 Szatnie szkolne od 1września do odwołania będą zamknięte ze względu na brak 

możliwości zachowania dystansu. Uczniowie zwolnieni są w tym czasie z obowiązku 

zmiany obuwia.  



 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w tym klawiatura 

komputerów po opuszczeniu sali przez uczniów są czyszczone lub dezynfekowane 

przez nauczyciela uczącego. 

 Arkusze prac pisemnych nauczyciele rozdają uczniom w rękawiczkach. Zebrane prace 

pisemne podlegają dwudniowej kwarantannie. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Podczas przebywania na terenie szkoły uczniowie nie korzystają z telefonów 

komórkowych (tylko w nagłych przypadkach). 

 Przed wejściem do sali lekcyjnej każdy uczeń i nauczyciel dezynfekuje ręce – 

zwłaszcza wtedy gdy podczas lekcji uczeń będzie pracował przy komputerze. 

 Sklepik szkolny będzie nieczynny. Uczniowie spożywają wyłącznie własne posiłki i 

napoje.  

 Przed skorzystaniem z automatów umieszczonych na terenie szkoły każda osoba 

zobowiązana jest do dezynfekowania rąk, a właściciel automatów do codziennej 

dezynfekcji powierzchni stycznych. 

 Biblioteka szkolna czynna jest w wyznaczonych godzinach w podziale na klasy - 

Załącznik nr 4. W bibliotece może przebywać jeden uczeń. Przed wejściem do 

biblioteki uczniowie zachowują dystans społeczny. Zwracane książki do biblioteki 

poddawane są 2 dniowej kwarantannie. 

  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje niezwłocznie 

dyrektora szkoły ,uczeń zostanie odizolowany  w wyznaczonym miejscu (izolatka - 

02), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni 

zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym 

środkiem transportu. 

 Nauczyciel, pracownik szkoły oraz rodzic ucznia u których w rodzinie stwierdzono 

dodatni wynik na obecność COVID-19 obowiązkowo, niezwłocznie informują szkołę 

o zaistniałej sytuacji. 

 Nauczyciel na kwarantannie po ustaleniach z dyrektorem prowadzi lekcje zdalnie z 

miejsca kwarantanny. 

 Uczniowie przewlekle chorzy (np. z deficytem odporności)  na podstawie opinii 

lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą mogą 

prowadzić naukę zdalną. Uczeń kierowany jest na nauczanie indywidualne przez PPP.  

 Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Przed wejściem 

do gabinetu należy zasłonić nos i usta oraz zdezynfekować ręce. 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 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.  

 Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum nr1 odbywać się będą zdalnie na 

platformie REVAS z wykorzystaniem symulacji biznesowych. 

 Uczniowie i pracownicy zużyte maseczki lub rękawiczki jednorazowe, wyrzucają do 

przeznaczonych na to pojemników. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 W przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ZSE dyrektor: 

 zaciąga opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji 

 zwraca się do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie częściowe lub 

całkowite zajęć szkolnych  

 podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć podając czas trwania zawieszenia i 

wybiera formę zawieszenia (całkowite, częściowe – hybrydowe, zdalne). 

 powiadamia o zawieszeniu zajęć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznika nr 1 

Uczniowie do szkoły wchodzą dwoma odrębnymi wejściami 

Wejściem od ul. Warszawskiej (przy bursie): 

Klasa – Ib T 

Klasa –IIap T 

Klasa –IIbp T 

Klasa –IIIa T 

Klasa –IIIb T 

Klasa –IVb T 

Klasa – IVc T 

Klasa –IIp BS 

Klasa –IIg BS 

Klasa –III BS 

Wejściem od Gryfu: 

Klasa – Ia T 

Klasa – Ic T 

Klasa – Id T 

Klasa – IIcpT 

Klasa – IIag T 

Klasa – IIbg T 

Klasa – IIcg T 

Klasa – IIIcT 

Klasa – IIId T 

Klasa – IVa T 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Uczniowie ZSE od 1 września 2020 roku do odwołania uczą się w wyznaczonych salach: 

Klasa Ia T – 44 

Klasa Ib T - 4 

Klasa IcT – 24 

Klasa – Id T – 19 

Klasa – IIap T - 9 

Klasa – IIbp T - 33 

Klasa – IIcp T - 23 

Klasa – IIag T - 28 

Klasa – IIbg T - 22 

Klasa – IIcg T - 45 

Klasa – IIIa T - 14 

Klasa – IIIb T - 12 

Klasa – IIIc T - 48 

Klasa – III dT - 42 

Klasa – IVa T - 27 

Klasa – IVb T - 39 

Klasa – IVc T - 34 

Klasa – IIp BS - 38 

Klasa – IIg BS - 6 

Klasa – III BS – 13 

W przypadku lekcji z podziałem na grupy klasa uczy się w salach wg obowiązującego planu 

lekcji. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu  

Podstawowe wymogi bhp w budynku szkolnym obejmują:  

1. bieżącą dezynfekcję toalet,  

2. zamknięcie szatni,  

3. zamieszczenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk,  

4. monitoring codziennych prac porządkowych,  

5. dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

klawiatur, myszek, uchwytów – 2 razy w ciągu dnia.  

6. codzienną dezynfekcję ławek i krzeseł, sprzętów i urządzeń w salach lekcyjnych po 

zakończonych zajęciach.  

7. zapewnienie koszy do wyrzucania maseczek i rękawiczek jednorazowych,  

8. zapewnienie dostępu do płynu do dezynfekcji rąk, powierzchni i ręcznika papierowego w 

każdej sali lekcyjnej wraz z informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk,  

9. bieżące uzupełnienie płynów dezynfekujących, mydła i ręczników papierowych,  

10. pozostawienie w miarę możliwości otwartych wszystkich drzwi wewnątrz, gdy nie 

sprzeciwiają się temu względy przeciwpożarowe, nie ma przeciągów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

Harmonogram pracy biblioteki, 

 

Poniedziałek – klasa IIap T, IIbp T, IIcp T, IIIBS 

Wtorek – klasa Ia T, Ib T, Ic T, Id T,  

Środa – klasa IVaT, IVb T, IVc T, IIpBs 

Czwartek – klasa IIIa T, IIIb T, IIIc T, IIId T 

Piątek – klasa IIgBS, IIag T, IIbg T, IIcg T, 

 


