ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM.
KMDR. BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
ZASADY OGÓLNE
1. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Kmdr. Bolesława Romanowskiego od 1 września 2021r.
organizuje kształcenie w tradycyjnej formie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę ZSŻŚ i ustalić
mieszaną (hybrydową) formę kształcenia lub kształcenie zdalne.
2.1. Wszelkie komunikaty dotyczące formy kształcenia lub sytuacji w Szkole będą niezwłocznie
publikowane w dzienniku elektronicznym Uonet +, na stronie internetowej szkoły oraz profilu
szkolnym na facebooku.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły działania dyrektora
ZSŻŚ opierać się będą na zaleceniach państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
i wytycznych
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
4. Na terenie ZSŻŚ mogą przebywać nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracyjni,
którzy nie wykazują objawów chorobowych, nie zostali objęci kwarantanną, a członkowie ich
najbliższej rodziny nie przebywają na kwarantannie.
5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę czy kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu do czasu odebrania go ze szkoły przez rodziców lub uzyskania
zgody od rodziców na samodzielny powrót do domu.
5.1. Uczniowi w sytuacji opisanej w punkcie 5 może być zmierzona temperatura.
5.2. Uczeń pełnoletni w sytuacji opisanej w punkcie 5. może samodzielnie udać się do domu,
jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.
5.3. Jeżeli uczeń ma objawy podobne do opisanych w punkcie 5., których przyczyną są inne
problemy zdrowotne, np. alergia czy nerwica, opiekunowie powinni o tym fakcie
poinformować wychowawcę.
6. Uczeń mający objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych powinien zostać
w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony
koronawirusem.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaktualizowania swoich danych kontaktowych,
w szczególności numerów telefonów komórkowych w celu umożliwienia szybkiego kontaktu
z pracownikiem szkoły.
8 W przypadku podejrzenia bądź potwierdzenia zachorowania na Covid - 19 u ucznia, członka
jego rodziny bądź osoby, z którą miał bezpośredni kontakt, opiekunowie lub pełnoletni uczeń
mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym szkołę.
9 Na terenie ZSŻŚ nie mogą przebywać osoby trzecie, również rodzice/ opiekunowie uczniów,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w kalendarzu szkoły (np. spotkania z rodzicami, drzwi
otwarte, konsultacje z kandydatami do Szkoły itp.) oraz związanych z zasadną obecnością
w Szkole.
9.1. Osoby z zewnątrz mogą w uzasadnionych przypadkach przejść głównymi schodami do
sekretariatu. Obecność w innych pomieszczeniach bez zgody dyrektora szkoły jest zabroniona.
9.2. Osoba z zewnątrz wchodząca na teren Szkoły jest zobowiązana do stosowania środków
ochronnych, jak ochrona ust i nosa, oraz do dezynfekcji rąk - w przypadku niezastosowania się
do tych zasad, nie zostanie wpuszczona do Szkoły.
10. W drodze do i ze Szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
11. W czasie zajęć i przerw obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

ZASADY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
1. Przed wejściem do Szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk odpowiednim płynem
zapewnionym przez Szkołę w przeznaczonym do tego miejscu przy drzwiach głównych.
2. Lekcje odbywają się w siedzibie Szkoły oraz na Przystani Powiat Nakielski według
aktualnego, udostępnionego w dzienniku elektronicznym, planu zajęć.
3. Uczniowie mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa, gdy przebywają w Szkole poza salami
lekcyjnymi, lub w trakcie lekcji, gdy w związku ze specyfiką zajęć dochodzi do bezpośredniego
kontaktu z nauczycielem bądź innymi uczniami - podczas indywidualnego tłumaczenia zadań,
ćwiczeń w grupach.
4. W czasie przerw obowiązuje zakaz gromadzenia się uczniów w grupach na korytarzach
Szkoły -uczniowie najkrótszą drogą przechodzą do wskazanej w planie lekcji sali i tam
przebywają na przerwie.
4.1. Sale lekcyjne w czasie przerw pozostają otwarte tak, by uczniowie nie musieli dotykać
klamek i drzwi.

4.2. Nauczyciel uczący w danej sali lekcyjnej po każdej lekcji wietrzy pomieszczenie,
zapewniając przy tym bezpieczeństwo uczniom.
4.3. W czasie przerw uczniowie zajmują miejsca w swoich ławkach, by uniknąć gromadzenia
się większych grup osób.
4.4. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw czuwa nauczyciel dyżurujący, który ma
zapobiegać gromadzeniu się uczniów na korytarzach i w toalecie, a także obserwuje ich
zachowanie w salach.
4.5. Przed wejściem do każdej sali, w tym również biblioteki i sal warsztatowych, uczniowie
zobowiązani są do przeprowadzenia dezynfekcji rąk płynem zapewnionym przez szkołę
zgodnie z instrukcją w przeznaczonym do tego miejscu.
5. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie udają się do wyjścia.
6. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na ławce. Zakazane jest pożyczanie przedmiotów szkolnych kolegom.
W szczególnych przypadkach pożyczony przedmiot należy zdezynfekować.
7. W bibliotece szkolnej może przebywać tylu uczniów, ile przewidzianych jest miejsc
siedzących, a przy stoliku nauczyciela może przebywać tylko jedna osoba.
7.1. Jeśli jest więcej chętnych do korzystania z biblioteki, niż wskazany limit miejsc, nauczyciele
sporządzają listę osób i ustalają godziny, w jakich te osoby będą mogły korzystać z zasobów
biblioteki.
7.2. Książki i inne przedmioty wypożyczone w bibliotece po oddaniu muszą być odłożone
w odizolowane miejsce na okres 2 dni kwarantanny. Uwzględniając ten fakt, nauczyciele mogą
wyznaczyć termin odbioru zamówionej przez ucznia pozycji.
7.3. Książki z półek podaje uczniom tylko nauczyciel biblioteki, używane książki muszą być
odłożone w odizolowane miejsce na okres 2 dni kwarantanny.

DZIAŁANIA SZKOŁY MAJĄCE NA CELU ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
1. Wychowawcy poszczególnych klas mają obowiązek poinformowania uczniów o zasadach
bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego oraz
przeprowadzenia zajęć dotyczących ogólnych zasad higieny i zdrowego trybu życia oraz
potwierdzenia realizacji tego obowiązku stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym.
2. Szkoła zapewnia dezynfekcję klas lekcyjnych, w tym przedmiotów i sprzętów używanych
przez uczniów (ławek, klawiatur, narzędzi w pracowniach), i korytarzy, toalet, klamek
w drzwiach, poręczy, włączników po każdym dniu pracy.
3. Szkoła zamieszcza w widocznych miejscach informacje dotyczące zagrożeń w związku ze
stanem pandemii, instrukcje użycia środka dezynfekcyjnego.

4. Szkoła zapewnia płyn do dezynfekcji - przy wejściu głównym i przed każdą salą.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego powinni ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
w czasie pozostałych zajęć - ćwiczenia wymagające pracy w grupie.
6. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne nie mogą mieć charakteru otwartego, muszą być
organizowane w ograniczonych grupach (nie więcej niż liczebność jednej klasy) z wcześniej
ustaloną listą uczestników.
7. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pielęgniarki szkolnej, która zobowiązana jest
przedstawić uczniom na godzinie wychowawczej zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa
oraz aktualnych.

