
PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW 

PODCZAS REKRUTACJI 

w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  

w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 

obowiązujące na terenie szkoły podczas rekrutacji do odwołania. 

 

1. Podstawa prawna  

1.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. 

zm)  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.). 

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.).  

 

2. Podstawowe cele wdrażanych procedury 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków kandydatom przebywającym w szkole. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom. 

3. Uniknięcie zakażenia pracowników i kandydatów przez osoby z zewnątrz – rodzice, 

dostawcy, goście. 

4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji 

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.  

5. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19. 

 

3. Zakres i okres obowiązywania procedury  

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrekcji, wszystkich pracowników  

i kandydatów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły przez okres obowiązywania 

stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.  

 



4. Zasady obowiązujące kandydatów podczas rekrutacji 

1. Kandydaci przychodzący do szkoły muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną informacją.  

3. Osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek zakrywania nosa i ust. (własna 

maseczka, własne rękawiczki, własny długopis, przygotowane wszystkie 

dokumenty w koszulce) 

4. Kandydaci wchodzący na teren szkoły i wychodzące z niego są zobowiązane do 

zachowania 2 m dystansu ( jedna osoba przy stoliku). Kandydaci mogą przebywać 

na trenie szkoły tylko w miejscach wyznaczonych do rekrutacji, w przypadku 

zachowania nie stosowania się do zasady osoby zostaną wyproszone z terenu szkoły. 

5. Wszystkie formalności związane z rekrutacją przeprowadzamy zgodnie z terminarzem  

w godzinach od 8:00 do 15:30. (W innych terminach kandydaci nie będą mogli 

przebywać na terenie szkoły). 

6. Kandydatowi może towarzyszyć opiekun prawny (1 osoba). Pozostałe osoby 

towarzyszące kandydatom czekają na zewnątrz. Kandydaci do szkoły wchodzą po 

2 osoby maksymalnie. 

7.  Pracownicy pracujący z kandydatami przestrzegają procedur związanych 

z bezpieczeństwem i obowiązującymi wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi. 

8. Kandydat, jego rodzic lub pracownik mający kontakt z osobą zakażoną, powinien 

zgłosić ten fakt dyrektorowi w celu podjęcia stosownych kroków. 

9.  Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady - tel. 606 108 040. 

10. Kandydat lub jego rodzic, który będzie chciał skorzystać z toalety szkolnej musi 

pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zgodnie  

z instrukcją myciu i dezynfekcji rąk. 

 


