
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

I 

 PRAKTYKI ZAWODOWE 

w CKZ w Tarnobrzegu 

 na podstawie  

– wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół  

(z uwzględnieniem specyfiki CKZ) 

oraz obowiązujące w tym czasie procedury 

 

 

 Od 1 września 2020. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we wszystkich typach szkół odbywają 
się w oparciu o poniższe procedury 

 CKZ w Tarnobrzegu przy organizacji zajęć uwzględnia także wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 Z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 
zakaźnej.  

 

 

 

 

 

 

 



Organ prowadzący szkołę, 

 Wesprze dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych. 

 Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. 

 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia. 

 Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności 

nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 

 

Dyrektorze, 

 Przygotuj wraz z nauczycielami oraz upowszechnij wśród nauczycieli, uczniów i rodziców 

harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.  

 Przygotuj procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym  

w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć.  

 Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj 

pracowników, jak należy je stosować. 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

 W miarę możliwości wyznacz stałą salę na zajęcia dla tej samej grupy.  

 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami. 

 Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkie osoby 

wchodzące do korzystania z niego. 

 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości pracowni, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 



 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są 

chorzy. 

 W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 60. roku 

życia. 

 Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

 

 

Nauczycielu,  

 Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

 Zorganizuj zajęcia w pracowni z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m 

(1 uczeń – 1 stolik).  

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

 Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

 Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

 Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną 

zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

 

Uczniu, 

 Zapoznaj się z ich harmonogramem zajęć w pracowniach na poszczególnych przejściach. 

 Nie przychodź na zajęcia, 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. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych uczniów. 



 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

 Poruszając się po korytarzach i innych ogólnodostępnych pomieszczeniach noś osłonę na usta i nos. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, po wyjściu z szatni zdezynfekuj 

ręce. 

 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. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 

zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W CKZ W CZASIE ZAJĘĆ 

PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramami opublikowanymi na stronie internetowej CKZ. 

2. Na drzwiach wejściowych do obiektów oraz w salach należy zamieścić numery telefonów do: 

organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 

3. W czasie zajęć szatnie są wyłączone z użytku. 

4. W czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wszyscy nauczyciele powinni być gotowi do 

przeprowadzenia zajęć – nauczyciele wyznaczeni do prowadzenia zajęć na przejściach powinni 

przebywać  w obiektach CKZ i informować dyrektora CKZ o swoim stanie zdrowia. 

5. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi zostaną wyposażeni w maseczki lub przyłbice.   

i  zaleca się do ich używania w trakcie przebywania w miejscach ogólnodostępnych, pełnienia 

dyżurów itp. (nie ma obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic w pracowniach). 

6. Nauczyciel dyżurny rozpoczyna dyżur na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć przy drzwiach 

wejściowych do budynków. 

7. Nauczyciel dyżurny dopilnowuje aby wchodzący do budynków CKZ uczniowie mieli zakryte usta 

i nos, zdezynfekowali ręce. Następnie kieruje ich do właściwej szatni. Uczniowie nie powinni 

grupować się na korytarzach (siadać na ławkach i krzesełkach), utrzymując przepisowy dystans. 

8. W salach uczniowie zajmują wyznaczone miejsca i nie mogą się przemieszczać bez zgody 

nauczyciela. 

9. Sale będą przygotowane tak, aby zapewnić 4m² powierzchni na jedną osobę i odległość min 1,5 

m między ławkami i miejscami dla nauczyciela. 

10. W zajęciach z grupą bierze udział wyznaczony nauczyciel. Każdy nauczyciel korzysta tylko  

z przydzielonego mu laptopa. 

11. Ogranicza się możliwość przebywania na terenie CKZ osób postronnych. Każda obca osoba 

zostanie poinformowana o możliwości telefonicznego załatwienia swoich spraw. 

12.  W czasie zajęć będą obowiązywały harmonogramy prac sprzątaczek uwzględniające 

utrzymywanie czystości pracowni, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 



13.  Pokoje nauczycielskie w obu budynkach zostają wyznaczone jako pomieszczenia, w których 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych i będą 

dodatkowo wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

14.  W przypadku zgłoszenia przez ucznia nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi 

wystąpienia objawów chorobowych, należy odprowadzić go do w/w pomieszczenia i dalej 

postępować zgodnie z procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID- 19  

przez osoby uczące się/przebywające/pracujące  

w Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Tarnobrzegu 

 

I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

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

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),  

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  

w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),  

6. Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu,  

7. Wytyczne MEN, GIS i MZ. 

 

II. Cel procedury  

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami i pracownikami 

potencjalnie chorymi na COVID- 19 oraz zminimalizowanie ryzyka narażenia na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od  chorego ucznia lub pracownika.  

 

III. Przedmiot procedury  

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:  

 objawów choroby COVID-19,  

 zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika,  

 zasad postępowania z uczniem  potencjalnie chorym na COVID-19. 

 

 



IV. Zakres procedury  

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników CKZ, uczniów, a także rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów.  

 

V. Objawy choroby COVID- 19  

 

1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi.  

U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego 

przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i 

zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje 

chorobę COVID-19.  

2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą 

odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy te są zwykle 

łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. 

Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. 

Około 1 na 5 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. 

Starsi ludzie i osoby z dodatkowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, 

problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub nowotwór, są bardziej narażone na ciężki przebieg 

choroby. Jednak nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa.  

 

VI. Postanowienia ogólne  

 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Na terenie CKZ mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę 

zakaźną.  

3. Nie należy angażować w zajęcia bieżące pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

4. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele CKZ wzmacniają działania 

edukacyjne przypominając uczniom zasady higieny.  



5. Dyrektor CKZ wywiesza w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady 

dotyczące higieny osobistej.  

6. Dyrektor CKZ nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz rodzinny, który podejrzewa 

lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. 

Zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub 

powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby 

zakaźnej do  Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego.  

7. Dyrektor CKZ ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz  sprawdza na 

bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 

Zdrowia.  

8. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik CKZ został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby 

zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki  

w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję  

o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  

9. Dyrektor CKZ na stronie internetowej informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, że  

w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia CKZ zajęcia nie będą prowadzone.  

10. Uczniowie pełnoletni i rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego, po przebytej przez niego 

chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego,  

o zakończeniu leczenia, oświadczenia że nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla 

innych uczniów/pracowników CKZ. 

 

VII. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby dorosłej 

przebywającej na terenie CKZ 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest 

natychmiast powiadomić Dyrekcję CKZ. 

2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod  

nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy 



wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniowskich, powiadomić właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

VIII. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia objawów 

choroby zakaźnej COVID-19  

 

1. Nauczyciele CKZ w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują  

Dyrekcję i rodziców ucznia.  Uczeń natychmiast zostaje odizolowany.  

2. Izolacja odbywa się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyposażonych w środki ochrony 

osobistej i płyn do dezynfekcji.  

3. Rodzic/opiekun prawny chorego ucznia jest zobowiązany niezwłocznie zabrać go z CKZ, aby nie 

narażać zdrowia pozostałych uczniów przebywających na zajęciach.   

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia choroby COVID-19  lub jej podejrzenia, 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki  

o zachorowaniu, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich 

działań.  

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia choroby COVID-19 u podopiecznego rodzic 

jest zobowiązany by powiadomić Dyrekcję CKZ.  

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

IX. Działania CKZ w zakresie profilaktyki zdrowotnej  

 



1. Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych 

(odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do mydła, papieru toaletowego i ręczników 

papierowych. 

2. W okresie pandemii sprzęt i narzędzia po zakończonych zajęciach jest odkładana przez 

nauczyciela lub ucznia w wyznaczonym miejscu przy drzwiach sali i dezynfekowana przed 

ponownym użyciem przez kolejnych uczniów.  

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Należy wietrzyć salę minimum 

raz na godzinę. 

4. Przypominanie uczniom zasad higieny w zakresie:  

 prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody), 

 mycia rąk po skorzystaniu z toalety,  

 mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach, 

 picie napojów tylko z własnej butelki, kubka, termosu, 

 prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (w łokieć lub chusteczkę), 

wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej,  

 zachowywania dystansu pomiędzy uczniami podczas zajęć poprzez wyznaczenie 

oddzielnych stanowisk do ich prowadzenia.  

 

X. Postanowienia końcowe  

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja CKZ.  

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy CKZ.  

3. Za zapoznanie pracowników, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych z niniejszą procedurą 

odpowiada Dyrekcja CKZ. Zostanie to spełnione przez zamieszczenie na stronie internetowej. 

4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 


