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Zarządzenie Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród 

uczniów, pracowników, interesantów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie [ZS],  

w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. 

3. Zapisy zarządzenia są uzupełnieniem postanowień Statutu ZS, Regulaminu pracy w okresie 

ogłoszonego stanu epidemicznego.    

4. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze 

obowiązują każdego pracownika, ucznia niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy 

(opiekuńcze, konsultacje, pozalekcyjne, itp.), rodziców/prawnych opiekunów oraz interesantów 

ZS. 

5. Na teren ZS mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji.  

 

§ 2  

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy wejściach do budynków ZS znajdują się stanowiska do dezynfekcji rąk, z których obowiązana 

jest skorzystać każda osoba wchodząca. Zobowiązuje się personel portierni do regularnego 

sprawdzania stanu pojemników z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Odpowiednie urządzenia służące do dezynfekcji rąk zainstalowano we wszystkich 

pomieszczeniach sanitarnych oraz salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i pokojach 

wychowawców internatu, a także w pomieszczeniach biurowych, bibliotece szkolnej, szatni przy 

sali gimnastycznej i stołówce w internacie. Zobowiązuje się nauczycieli, pracowników obsługi 

podejmujących pracę w tych pomieszczeniach do stałego monitorowania ilości płynu 

dezynfekującego w pojemnikach i informowania portiera o konieczności uzupełnienia. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie ZS powinni starać się zachować dystans, często myć ręce 

ciepłą wodą z mydłem. 

4. W budynkach ZS, pracownicy obsługi, w trakcie odbywających się zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do 

wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych lub przyłbic. 

Po zakończeniu przerwy śródlekcyjnej powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe 

(poręcze, klamki, włączniki światła, parapety okienne, blaty stolików)  
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w pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Równolegle  

z wykonywaniem wymienionych czynności należy wietrzyć korytarze i pomieszczenia sanitarne.  

5. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych pracownicy obsługi dezynfekują w każdej sali 

lekcyjnej powierzchnie dotykowe: klamek, włączników światła, krzeseł i powierzchni płaskich 

(blatów stolików i parapetów okiennych). Wszystkie podłogi w salach lekcyjnych, korytarzach oraz 

schody na zakończenie dnia należy czyścić wodą z odpowiednim detergentem. W części 

mieszkalnej  internatu czynności te pracownicy wykonują w czasie gdy uczniowie uczestniczą  

w zajęciach lekcyjnych. 

6. Po każdej godzinie lekcyjnej nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził zajęcia. W przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się uchylanie okien w trakcie lekcji. 

7. Czas pracy stołówki został zorganizowany w taki sposób aby po każdej grupie spożywającej posiłek 

pracownik obsługi wietrzył pomieszczenie, zdezynfekował klamki, włączniki świateł  

i blaty stołów. 

8. Za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne uczniowie mogą założyć na twarz maskę lub 

przyłbicę podczas lekcji. 

9. W trakcie przerw śródlekcyjnych, przebywając w budynkach ZS, zalecane jest noszenie na twarzy 

przez pracowników i uczniów masek lub przyłbic. W przypadku sprzyjających warunków 

atmosferycznych wskazane jest  spędzanie czasu przerw śródlekcyjnych na zewnątrz budynku, 

wyłącznie na terenie ZS. 

10. W trakcie przebywania wychowanków internatu na korytarzu, ciągach komunikacyjnych zalecane 

jest zakładanie przez nich na twarzy maski lub przyłbice. 

11. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, w trakcie których wykorzystuje się środki dydaktyczne, 

którymi posługują się uczniowie, każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.  

12. Sale lekcyjne zostają wyposażone w odpowiedni płyn do dezynfekcji blatów ławek, krzeseł, 

środków dydaktycznych i jednorazowe ściereczki, z których może skorzystać każdy uczeń przed 

zajęciem miejsca w ławce. 

13. W trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie posługują się wyłącznie własnymi 

przyborami i podręcznikami. 

14. W pokojach wychowawców internatu dostępne będą płyny i jednorazowe ściereczki, którymi 

wychowankowie mogą dezynfekować blaty stolików w pokojach mieszkalnych. 

15. Wychowankowie internatu zobowiązani są do utrzymywania czystości w użytkowanych 

pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. 

Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste 

w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla  osób trzecich. Nie należy zabierać ze 

sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

16. W budynku ZS zostało wyznaczone pomieszczenie (sala nr 010), poza gabinetem pielęgniarki, 

będące IZOLATORIUM, w którym uczeń będzie oczekiwał na odbiór przez rodzica. Pomieszczenie 

to jest wyposażone w stolik, krzesła i tapczan jednoosobowy. W wypadku podejrzeń o zakażenie 

większej liczby uczniów na bieżąco będzie wyznaczana świetlica lub sala lekcyjna, w których będą 

przebywali uczniowie z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie. 

17. W budynku internatu znajduje się izolatka z węzłem sanitarnym, która będzie pełniła funkcję 

IZOLATORIUM. W przypadku większej liczby podejrzeń o zakażenia wśród uczniów pomieszczenia 

spełniające role pokojów do nauki, pokoje telewizyjne, ewentualnie niezamieszkałe pokoje 

przeznaczone będą na pomieszczenia izolacyjne. 
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18. W budynku szkoły wyznaczone zostało pomieszczenie (magazyn biblioteczny) pełniące rolę 

kwarantanny dla zwrotów książek do szkolnej biblioteki.  

19. Na okres obowiązywania niniejszego zarządzenia w budynkach ZS zostają wyłączone fontanny 

wody pitnej. 

20. Miejsca przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet kierownika internatu oraz pokoje 

wychowawców internatu wyposażone zostały w przezroczyste ścianki. Pracownicy pracujący przy 

w/w stanowiskach zobowiązani są do utrzymania tych zabezpieczeń w stałej czystości  

i przeprowadzania ich dezynfekcji, szczególnie od strony osoby odwiedzającej. 

 

§ 3 

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1. Celem zmniejszeniem zagęszczenia uczniów w budynku podczas przerw śródlekcyjnych  

i ciągach komunikacyjnych wprowadza się podział społeczności uczniowskiej na dwie grupy:  

I - uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz II – uczniowie Centrum Kształcenia 

Zawodowego [CKZ]. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone będą dla każdej grupy  

w różnych godzinach. Organizację zajęć przedstawia załącznik nr 1. 

2. W związku z w/w organizacją prowadzenia zajęć w ZS stosowane będą dwa rodzaje dzwonków 

celem uniknięcia pomyłek ogłaszania początku i końca lekcji/przerwy śródlekcyjnej. Grupę I 

obowiązuje dźwięk tradycyjnego dzwonka elektrycznego, natomiast grupę II dźwięk dzwonka 

ręcznego wzbudzanego przez szkolnego portiera lub innego pracownika obsługi. 

3. W przypadku objęcia „kwarantanną domową” całego oddziału uruchomione zostanie nauczanie 

zdalne dla tych uczniów zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Nauczyciele w tym przypadku 

prowadzić będą zajęcia przebywając w budynku szkoły. 

4. W sytuacji pojedynczych uczniów skierowanych na „kwarantannę domową”, na podstawie 

pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów, zajęcia zdalnie dla tych uczniów prowadzić będą 

nauczyciele w ramach dyżurów nauczycielskich po zakończeniu zajęć w szkole. 

5. W sposób ciągły należy monitorować sytuację epidemiczną w powiatach, z których przyjeżdżają 

uczniowie do Zespołu Szkół celem kształcenia teoretycznego w ramach CKZ.  

W sytuacji wyraźnego wzrostu zachorowań na terenach powiatów z tych przybywają uczniowie 

należy kierować ich na kursy w późniejszych terminach. Jeśli nie będzie takiej możliwości złożony 

zostanie wniosek do odpowiednich organów o wyrażenie zgody na uruchomienie nauczania 

zdalnego. 

6. Podczas układania planu zajęć edukacyjnych należy położyć nacisk na przypisanie oddziałów do 

poszczególnych sal lekcyjnych aby uniknąć przemieszczania się uczniów w  budynku szkoły  

w trakcie przerw śródlekcyjnych. 

7. Celem minimalizowania ryzyka zakażenia pracownicy ZS zostają jednorazowo wyposażeni  

w przyłbicę, którą powinni odkażać po zakończonych zajęciach. 

8. W miarę możliwości, podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. ryzyka, należy 

zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. W przypadku nauczycieli – 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw śródlekcyjnych, a pracowników administracji  

w miarę możliwości praca zdalna. 
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9. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zalecane jest prowadzenie zajęć: 

wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą i zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu, 

wyłącznie na terenie ZS.  

10. W przypadku złych warunków atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić 

w taki sposób aby można było zachować bezpieczny dystans pomiędzy uczniami, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

11. Zajęcia świetlicowe prowadzone w wyniku nieobecności nauczyciela należy odbywać na świeżym 

powietrzu, wyłącznie na terenie ZS. W przypadku złych warunków atmosferycznych zajęcia te 

należy przeprowadzić w sali zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

12. W internacie zalecana jest nauka własna uczniów w pokojach mieszkalnych. 

13. Organizację pracy stołówki przedstawia załącznik nr 2. 

14. Uczniowie oczekujący na odbiór posiłku mają obowiązek zachowania bezpiecznej odległości 

między sobą. Zalecane jest założenie na twarz maskę lub przyłbicę. 

15. Posiłki w stołówce wydawane są wyłącznie przez pracowników kuchni. 

16. W stołówce przy jednym stoliku zajmują miejsca uczniowie mieszkający w tym samym pokoju. 

17. Stoliki w stołówce należy ustawić w taki sposób aby zachowane były między nimi bezpieczne 

odległości. 

 

§ 4 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 

1. W pierwszym dniu zajęć edukacyjno-wychowawczych wychowawca oddziału sporządza listę 

uczniów oddziału zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz numery telefonów kontaktowych do 

obydwojga rodziców lub opiekuna prawnego celem umożliwienia szybkiego kontaktu 

telefonicznego w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia. Sporządzone listy wychowawca 

przekazuje do sekretariatu szkoły. W przypadku internatu wychowawcy II i III piętra sporządzone 

w/w listy przechowują w odpowiednim pokoju wychowawcy.  

2. W przypadku ucznia, u którego zaobserwowano objawy takie, jak np.: duszności i kłopoty  

z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 

37,2°C a 38°C), utrata węchu, smaku lub który sam zgłasza złe samopoczucie, ma zastosowanie 

niżej wyszczególniony sposób postępowania:  

a) nauczyciel zawiadamia dyrektora/wicedyrektora pełniącego dyżur o zaistniałej sytuacji;  

b) dyrektor/wicedyrektor wyznacza pracownika (nauczyciela, pracownika obsługi), który 

zabezpiecza się za pomocą przyłbicy, fartucha ochronnego, półmaski i rękawiczek; 

c) wyznaczony pracownik bezzwłocznie izoluje ucznia w tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonym 

pomieszczeniu, gdzie dokonuje pomiaru temperatury ciała;  

d) w trakcie przebywania ucznia w IZOLATORIUM umożliwia się skontaktowanie telefoniczne  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną; 

e) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o stwierdzeniu objawów chorobowych.  

W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, lub jeżeli rodzic nie odbierze dziecka, 

nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora/wicedyrektora; 

3. Po otrzymaniu od dyrektora/wicedyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, 

rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka. 
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4. Uczeń, który posiada zdolność do czynności prawnych po wypełnieniu stosownego oświadczenia 

(załącznik 3) może opuścić ZS, jednak nie wcześniej jak po uprzednich ustaleniach ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną. Po powrocie uczeń powinien skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

5. Z powodu podobieństwa objawów wirusa SARS-CoV-2 i alergii – np. katar, kaszel – oraz 

niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia 

wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące 

występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.  

6. Dyrektor/wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu 

zdrowia ucznia dzwoni na 609 794 670 lub 112 lub 999, w celu ustalenia dalszych działań.  

7. W przypadku uczniów CKZ o zaistniałej sytuacji dyrektor ZS, w możliwie najkrótszym czasie, 

informuje telefonicznie, a następnie pocztą elektroniczką - dyrektora macierzystej szkoły ucznia.  

8. Jeżeli u ucznia, który przebywał w szkole lub u któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono 

wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, rodzic ma obowiązek natychmiastowego 

poinformowania o tym dyrektora ZS.  

9. Z procedurą postępowania z uczniem, u którego stwierdzono objawy zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 rodzice zostają zapoznani poprzez: 

a) zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej ZS 

(www.zsmosina.powiat.poznan.pl) w dniu jego podjęcia, 

b) wywieszenie treści rozporządzenie w gablocie informacyjnej przy sekretariacie ZS), 

c) przez wychowawców oddziałów (poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku braku 

możliwości poinformowania tą drogą – telefonicznie lub osobiście).  

d) w przypadku uczniów CKZ przyjęte procedury przekazywane są pocztą elektroniczną do szkół 

macierzystych celem przekazania ich zapisów rodzicom kierowanych uczniów do ZS. 

10. W przypadku kursów CKZ odbywających zajęcia w Poznaniu należy postępować zgodnie  

z opisaną procedurą. Kierownicy oddziałów podejmują działania określone dla dyrektora ZS 

niezwłocznie informując o zaistniałej sytuacji i podjętych czynnościach zarządców miejsc,  

w których prowadzone jest kształcenie oraz dyrektora ZS.  

11. W przypadku wychowanka internatu, u którego zaobserwowano objawy takie, jak  

np.: duszności i kłopoty z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, stan podgorączkowy 

(temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), utrata węchu, smaku lub który sam zgłasza złe 

samopoczucie, ma zastosowanie niżej wyszczególniony sposób postępowania:  

a) wychowawca zawiadamia kierownika/za-cę kierownika internatu o zaistniałej sytuacji;  

b) wychowawca bezzwłocznie zawiadamia rodziców o stwierdzeniu objawów chorobowych.  

W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, lub jeżeli rodzic nie odbierze dziecka, 

nauczyciel informuje o powyższym fakcie kierownika/zastępcę kierownika internatu;  

c) kierownik/zastępca kierownika internatu wyznacza pracownika (innego wychowawcę, 

portiera nocnego), który zabezpiecza się za pomocą przyłbicy, fartucha ochronnego, półmaski 

i rękawiczek;  

d) wyznaczony pracownik bezzwłocznie izoluje ucznia w tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonym 

pomieszczeniu;  

e) w trakcie przebywania wychowanka w IZOLATORIUM umożliwia się skontaktowanie  

telefoniczne z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

12. Po otrzymaniu od kierownika/zastępcy kierownika internatu lub wychowawcy informacji  

o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka.  

http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl/
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13. Wychowanek, który posiada zdolność do czynności prawnych po wypełnieniu stosownego 

oświadczenia (załącznik 3) może opuścić ZS, jednak nie wcześniej jak po uprzednich ustaleniach ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną. Po powrocie uczeń powinien skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

14. Z powodu podobieństwa objawów wirusa SARS-CoV-2 i alergii – np. katar, kaszel – oraz 

niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia 

wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące 

występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.  

15. Kierownik/zastępca kierownika internatu zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną,  

w razie złego stanu ucznia dzwoni na 609 794 670 lub 112 lub 999, w celu ustalenia dalszych 

działań.  

16. Kierownik/zastępca kierownika informują o zaistniałej sytuacji i podjętych czynnościach dyrektora 

ZS. 

17. W przypadku wychowanków zamieszkujących w internacie Liceum Ogólnokształcącego  

w Puszczykowie wychowawcy stosują się do procedur przyjętych w tymże internacie. Jednocześnie 

niezwłocznie informują o zaistniałej sytuacji kierownika/zastępcę kierownika internatu ZS, który  

z kolei informuje o podjętych działaniach dyrektora ZS. 

18. Jeżeli u wychowanka, który przebywał w internacie lub u któregoś z członków jego rodziny, 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora ZS.  

19. Z procedurą postępowania z uczniem, u którego stwierdzono objawy zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 rodzice zostają zapoznani poprzez: 

a) zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej ZS 

(www.zsmosina.powiat.poznan.pl) w dniu jego podjęcia, 

b) wywieszenie treści rozporządzenie w gablocie informacyjnej przy sekretariacie ZS, 

c) wywieszenia treści obowiązujących procedur na tablicy ogłoszeń, na parterze w internacie, 

d) przyjęte procedury przekazywane są pocztą elektroniczną do szkół macierzystych celem 

przekazania ich zapisów rodzicom kierowanych uczniów do ZS, 

e) bezpośrednio w przypadku obecności rodziców/opiekunów prawnych podczas 

zakwaterowania w internacie. 

20. Procedury postępowania z uczniem, u którego stwierdzono objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 obowiązują w równym stopniu uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich 

pracowników ZS.  

21. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u pracownika (objawy takie, jak np.: duszności  

i kłopoty z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, stan podgorączkowy - temperatura ciała 

pomiędzy 37,2°C a 38°C), utrata węchu, smaku ma zastosowanie niżej opisany sposób 

postępowania:  

a) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi/wicedyrektorowi pełniącemu dyżur i bezzwłocznie udaje 

się do wyznaczonego pomieszczenia - IZOLATORIUM;  

b) dyrektor/wicedyrektor kieruje do pomocy osobę, która przed przystąpieniem do działań 

zakłada przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;  

c) pracownik powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną;  

d) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy dzwoniąc na 609 794 670 lub 112 lub 

999 w celu ustalenia dalszych działań. 

http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl/
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22. W czasie powrotu do miejsca zamieszkania należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji 

publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która 

stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

23. Miejsca z których można pobrać przyłbice, fartuch ochronny, rękawiczki, termometr  

w przypadku wdrożenia procedur postępowania stwierdzenia podejrzenia zarażenia wirusem 

SARS-CoV-2:  

a) budynek szkoły - portiernia;  

b) budynek internatu – pokoje: kierownika internatu oraz wychowawców na piętrach 2 i 3. 

 

§ 5   Organizacja pracy sekretariatu ZS 

1. Sekretariat dostępny jest dla nauczycieli i uczniów w godz. 9.00 – 14.00. 

2. Uczniowie mogą korzystać z sekretariatu wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych. 

3. W sekretariacie może przebywać wyłącznie jeden interesant. Zalecane jest wchodzenie do 

sekretariatu w założonej na twarzy masce lub przyłbicy oraz posiadanie własnego przyrządu do 

pisania. 

4. Osoby oczekujące na wejście do sekretariatu zobowiązane są do zachowania bezpiecznych 

odstępów między sobą. 

 

§ 6   Biblioteka, Multimedialne Centrum Informacji [MCI]. 

1. Godziny pracy biblioteki podane są do wiadomości poprzez wywieszenie w gablocie przy 

bibliotece. 

2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoby wypożyczająca lub zdająca książki. 

3. W okresie obowiązywania zarządzenia zawiesza się możliwość korzystania z MCI..  

4. Uczniowie oczekujący na możliwość skorzystania z biblioteki przebywają na zewnątrz  

w korytarzu zachowując bezpieczny dystans między sobą. 

5. Pomieszczenie biblioteki jej pracownik zobowiązany jest wietrzyć przynajmniej co 45 minut. 

Czynność tę należy wykonywać z pominięciem przerw śródlekcyjnych podczas, których biblioteka 

powinna być dostępna dla uczniów. 

6. Pracownik biblioteki składuje oddawane książki w wyznaczonym pomieszczeniu (magazyn 

biblioteczny) oznaczając każdą partię kartką z datą zdania. Okres kwarantanny dla oddanych 

książek trwa 2 dni. 

  

 

§ 7   Interesanci ZS 

1. Na teren ZS mogą wejść osoby zdrowe nie będące pracownikami lub uczniami ZS wyłącznie  

w celu załatwienia spraw związanych z działalnością ZS i nie mające objawów zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2.  

2. Osoby nie będące pracownikami lub uczniami ZS (interesanci) wchodząc na teren ZS są 

zobowiązane są do założenia na twarz maskę lub przyłbicę. 
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3. Wchodząc do budynków ZS należy skorzystać z urządzenia dezynfekującego dłonie, a następnie 

przedstawić portierowi cel wizyty lub wskazać osobę z którą zamierza się spotkać. 

4. Portier kieruje interesanta bezpośrednio do: dyrektora, wicedyrektorów, księgowości, sekretarza 

ZS, kierownika szkolenia praktycznego, kierownika gospodarczego lub sekretariatu, a w przypadku 

internatu: kierownika, zastępcy kierownika oraz intendenta. Zalecane jest telefoniczne umówienie 

się z odpowiednią osobą (nr tel. 618 132 922). 

5. W przypadku konieczności spotkania się z nauczycielem interesant oczekuje w miejscu wskazanym 

przez portiera. Pracownik przyjmujący interesanta powiadamia adresata spotkania o przybyciu 

gościa. Rozmowa z nauczycielem możliwa jest wyłącznie w czasie gdy nie prowadzi lekcji oraz nie 

pełni dyżuru w trakcie przerwy śródlekcyjnej. Miejscami rozmów mogą być: sala konferencyjna  

(nr 010 - o ile nie spełnia w danym czasie aktywnie funkcji IZOLATORIUM), stoliki przy portierni, 

względnie na zewnątrz budynku. Zalecane jest wcześniejsze umówienie się  

z nauczycielem wykorzystując środki porozumiewania się na odległość: nr tel. do szkoły –  

618 132 922 lub dziennik elektroniczny. 

6. Dostawy żywności do stołówki prowadzone są wyłącznie poprzez zaplecze kuchenne. 

 

§ 8   Postanowienia końcowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 

 

Paweł Zawieja 

Dyrektor 

Zespołu Szkół 

im. Adama Wodziczki w Mosinie 

 

Mosina, 28.08.2020r. 
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Załącznik nr 1 

Godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

rok szkolny 2020/2021 

 

ZS Mosina  CKZ Mosina 

Nr lekcji Godz. Nr lekcji Godz. 

0 7.10 – 7.55 0 7.30 – 8.15 
7.55 – 8.00 8.15 – 8.20 

1 8.00 – 8.45 1 8.20 – 9.05 
8.45 – 8.50 9.05 – 9.10 

2 8.50 – 9.35 2 9.10 – 9.55 
9.35 – 9.45 9.55 – 10.05 

3 9.45 – 10.30 3 10.05 – 10.50 
10.30 – 10.45 10.50 – 11.05 

4 10.45 – 11.30 4 11.05 – 11.50 
11.30 – 11.35 11.50 – 11.55 

5 11.35 – 12.20 5 11.55 – 12.40 

12.25 – 12.30 12.40 – 12.50 
6 12.30 – 13.15 6 12.50 – 13.35 

13.15 – 13.25 13.35 – 13.45 
7 13.25 – 14.10 7 13.45 – 14.30 

14.10 – 14.15 14.30 – 14.35 
8 14.15 – 15.00 8 14.35 – 15.20 

15.00 – 15.10 15.20 – 15.30 
9 15.10 – 15.55 9 15.30 – 16.15 

15.55 – 16.05 16.15 – 16.25 
10 16.05 – 16.50 10 16.25 – 17.10 

16.05 – 16.55 17.10 – 17.15 

11 16.55 – 17.40 11 17.15 – 18.00 
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Załącznik nr 2 

 

Godziny wydawania posiłków w stołówce  

Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

rok szkolny 2020/2021 

 

Śniadanie I grupa CKZ   6.40 – 7.00 
Przerwa: 7.00 – 7.10 

II grupa CKZ  7.10 – 7.30  

Przerwa: 7.30 – 7.40 
SOSW 7.40 – 8.00 

 
Obiad SOSW 12.15 – 12.40 

Przerwa: 12.40 – 12.50 
I grupa CKZ 12.50 – 13.30 

Przerwa: 13.30 –13.45 

II grupa CKZ 13.45 – 14.20 
Przerwa: 14.20 –14.30 

SOSW, kursy poznańskie 14.30 – 15.00 
 

Kolacja I grupa CKZ 17.50 – 18.10 
Przerwa: 18.10 – 18.20 

II grupa CKZ 18.20 – 18.40 
Przerwa: 18.40 – 18.50 

SOSW 18.50 – 19.10 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

.................................................................... 

                   (imię i nazwisko ucznia) 

 
.................................................................... 

                                 (klasa) 

 

.................................................................... 

(miejscowość, data ) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o samodzielnym powrocie w miejsce zamieszkania w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 

 
 

Zgodnie z wprowadzeniem poprzez Dyrektora ZS zarządzenia w sprawie procedur 

organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oświadczam iż decyduję się na samodzielny powrót do domu 

równocześnie stosując się do zaleceń zapisanych w §4 wymienionego zarządzenia.  

 

 

 

 
 

 

 
..................................................................................................................... 

(podpis ucznia) 

 


