
Procedura bezpieczeństwa 

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

w szkołach prowadzonych przez Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o. 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników, 
uczniów, rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, zdających egzamin maturalny lub 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz określa zasady bezpiecznego 
funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeostwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół Centrum Kształcenia „Nauka” 
sp. z o.o. obowiązuje specjalna procedura bezpieczeostwa. 
1) za zapewnienie bezpieczeostwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada 

dyrektor szkoły; 
2) w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej; 
3) szkoła pracuje w godzinach od 800 do 1500, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec 

zmianie w przypadku organizacji egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

4) liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w danych konsultacjach musi zostad 
dostosowana do wielkości sal lekcyjnych, jednak nie może przekroczyd 12 osób; 

5) liczba zdających egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
jest określona według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z uwzględnieniem 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Edukacji Narodowej. 

3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w pracy 
z uczniami/słuchaczami/zdającymi w taki sposób aby: 
1) zdrowi uczniowie/słuchacze/zdający nie byli narażeni na niebezpieczeostwo zakażenia 

się; 
2) ustalenia działao, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub 

chorobą COVID-19; 
4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwośd zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeostwa, nie pozwolą w 100% wyeliminowad 
ryzyka związanego z zakażeniem. 

§2. 

Obowiązki dyrektora placówki 

1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów 
zwiększonego reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania 
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  


