
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie 

Procedura organizacji zajęć 
 w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie 

 podczas pracy stacjonarnej w okresie pandemii Covid-19 
w roku szkolnym 2020/21 

 
 

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.  
W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 
 

Organizacja pracy szkoły 

 

• Udostępnione są 3 wejścia do szkoły oznaczone A – wejście główne,  
B- wejście od strony boiska przy portierni, C – wejście od strony boiska 
przy części zawodowej. Uczniowie danej klasy wchodzą do budynku 
szkoły wejściem wskazanym (drogą elektroniczną) przez wychowawcę 
i udają się pod właściwą salę. 

• Wejście do szkoły odbywa się w maseczce, po wejściu do budynku 
należy zdezynfekować ręce. 

• Uczniowie danej klasy wszystkie zajęcia kształcenia ogólnego oraz 
teoretyczne zajęcia kształcenia zawodowego odbywają w danym dniu 
w jednej sali. Na zajęcia praktyczne kształcenia zawodowego udają się 
do wyznaczonej w planie sali. 

• Klucze do wszystkich sal lekcyjnych znajdują się w portierni. 

• W czasie przerw 5 min. uczniowie przebywają na korytarzu w pobliżu 
Sali, na przerwach 10 min. i  15 min. uczniowie mogą udać się  
na boisko szkolne w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych 
(brak opadu, odpowiednio wysoka temperatura) 

• Należy unikać zbędnego przemieszczania się uczniów po budynku 
szkoły. Uczniowie korzystają wyłącznie z toalet na tym piętrze,  
na którym mają lekcję.  

• Funkcjonuje w szkole barek, z którego uczniowie korzystają 
z zachowaniem dystansu społecznego. W pomieszczeniu barku może 
przebywać max. 5 uczniów. W kolejce należy zachowywać dystans 
i posiadać maseczkę. 

• Osoby nie będące uczniami lub pracownikami mogą wejść do szkoły 
tylko do sekretariatu/księgowości/kierownika gospodarczego po 
wypełnieniu ogólnych wymogów sanitarnych 
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 Organizacja pracy na  lekcji 
 

• Do sali lekcyjnej uczniowie wchodzą tylko pod opieką nauczyciela. 
Uczniowie oraz nauczyciel wchodzą do sali w maseczkach. 

• Po zajęciu miejsca maseczkę można zdjąć. 

• Przemieszczanie się po sali nauczyciela/ucznia wymaga założenia 
maseczki. 

• W czasie przerwy oraz w miarę możliwości w czasie lekcji należy 
wentylować pomieszczenie przez otwarcie okien. 

• Na zajęciach komputerowych uczeń może zdezynfekować klawiaturę 
przed przystąpieniem do pracy. 

• Uczniowie korzystają w czasie zajęć wyłącznie z własnych 
podręczników i przyborów szkolnych. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 
przedmiotów. 

• Należy zrezygnować z korzystania przez nauczycieli z materiałów 
dydaktycznych (papierniczych) wielokrotnego użytku. 

• Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć specjalistycznych 
(pracownie elektryczne i elektroniczne) należy dezynfekować. 
Dezynfekcję przeprowadzają pod koniec zajęć uczniowie pod 
nadzorem nauczyciela. 

• Klawiatury i pozostałe używane urządzenia elektroniczne dezynfekuje 
się 70% alkoholem izopropylowym. 

• Zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić, w miarę możliwości 
na świeżym powietrzu. 

 
 
 Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 
 

• Uczeń wypożyczający i zwracający książki powinien założyć maseczkę. 
• W zakresie bezpieczeństwa w punkcie wypożyczeń/zwrotów nauczyciel 

bibliotekarz po przyjęciu książek od czytelników będzie dezynfekował 
blat, a zwracane materiały biblioteczne odkładał na okres 2 dni  
na kwarantannę. Dezynfekowane będą też klamki, poręcze i inne 
elementy wyposażenia, których dotykają użytkownicy biblioteki. 

• Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone 
z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie 
zostaną włączone do użytkowania. 

• Pomieszczenie biblioteki będzie systematycznie wietrzone. 
• Książki i inne materiały biblioteczne podaje bibliotekarz.  

• Przebywanie uczniów w bibliotece odbywa się na ogólnych zasadach 
sanitarnych obowiązujących w szkole 
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 Podstawowe zasady higieny 

 
• Dezynfekcja i częste mycie rąk 

• Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków 

• Unikanie dotykania ust, nosa i oczu 

• Utrzymywanie dystansu od rozmówcy (1,5 m) 

• Higiena podczas kaszlu i kichania (zasłanianie ust) 

• Ostrożne i ograniczone korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie 

 
 

 

 
 
 


