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Regulamin funkcjonowania  

Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół 

im. M. Dąbrowskiej w Kętach  

w warunkach pandemii 

(tryb stacjonarny) 
 

 

I. 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. z 2020 r. poz. 1842); 
 

2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2021 r. 

3. Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego 

chorobęCOVID-19 w czasie trwania pandemii/epidemii. 

 

I. Zasady ogólne: 

 

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 

w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 

wolne od zajęć. 
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II.  Uczniowie  
 

1. W zajęciach stacjonarnych organizowanych przez szkołę może uczestniczyć uczeń bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w innych formach izolacji. Jeśli 

wspomniane objawy ujawnią  się w trakcie zajęć uczeń informuje o tym fakcie 

nauczyciela, z którym ma lekcję lub wychowawcę. 

 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

 

3. Rodzic / uczeń pełnoletni / prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania 

szkoły o aktualnym zachorowaniu na  COVID-19 lub przebywaniu na kwarantannie. 

Zasady kontaktu ze szkołą określają przepisy Statutu szkoły. 

 

4. Przy wejściach do budynków szkoły, toaletach znajdują pojemniki z płynem 

dezynfekującym oraz  informacje o obowiązku i zasadach dezynfekcji rąk. Uczniowie  

są informowani o wymogu zachowania szczególnych zasad higieny poprzez materiały 

wywieszane na ścianach oraz tematykę lekcji wychowawczych i przedmiotowych, a 

pracownicy na zebraniach.  

 

5. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz przydatne adresy. 

 

6. Na terenie budynków szkoły obowiązuje konieczność: zakrywania ust i nosa, unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust oraz częstego mycia i dezynfekcji rąk. Obowiązek 

zakładania maseczek zostaje zniesiony w czasie trwania lekcji oraz podczas 

przebywania uczniów w przypisanej im sali w czasie przerw. 

 

7.  Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

8. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu od 

pozostałych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m. 

 

9. Każdemu z oddziałów przypisana jest sala lekcyjna mieszcząca wszystkich uczniów. 

Przebywają oni w niej w czasie wszystkich zajęć nie dzielonych na grupy i przerw 

miedzy lekcjami W przypadku podziału na grupy np. na: językach obcych, 

informatyce, przedmiotach realizowanych na poziomie rozszerzonym, część klasy 

przechodzi na te zajęcia do odpowiedniej sali, a następnie wraca do sali wspólnej. 

 

10. Nauczyciel pełniący dyżur międzylekcyjny lub inny wyznaczony do tego pracownik 

może kontrolować temperaturę uczniów wchodzących do szkoły. Jest to również 

możliwe w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów w trakcie zajęć lub 

gdy uczeń poinformował o złym samopoczuciu. Jeśli potwierdzi się gorączka (pow. 38 

st. C) lub/i uczeń kaszle, ma duszności, zostanie on odizolowany w specjalnym 

pomieszczeniu (w budynku głównym jest to sala nr 35, a w budynku byłego 
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przedszkola pomieszczenie obok sali nr 51) przy zachowaniu 2-metrowej odległości 

od innych osób.  

 

11. W przypadku złego samopoczucia ucznia, po odizolowaniu go, o stanie zdrowia 

powiadomieni zostają rodzice/prawni opiekunowie i zobowiązani do pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. Uczniowie pełnoletni mogą udać się do domu 

samodzielnie pod warunkiem, że stan ich zdrowia na to pozwala oraz złożą pisemne 

oświadczenie, że do miejsca zamieszkania udadzą się indywidualnym środkiem 

transportu (wzór w sekretariacie). 

 

12. Pobyt w pomieszczeniach wspólnych takich jak np.: korytarze, biblioteka, sekretariat, 

księgowość,  toalety wymaga zakrywania ust i nosa. 

 

13. Uczniowie na lekcjach korzystają jedynie z własnych podręczników, przyborów, nie 

użyczają ich kolegom.. 

 

14. Uczniowie / rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia się w 

maseczki lub przyłbice we własnym zakresie. 

 

15. Zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe są 

zbierane w specjalnych – oznaczonych pojemnikach (opisane w odpowiedni sposób).  

 

16. Książki oddawane do biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie. 

 

17. Ilość osób wypożyczających/zwracających książki ogranicza się do dwóch w danym 

momencie. 

 

18. Uczniowie korzystający z czytelni oraz znajdującego się tam sprzętu komputerowego 

zobowiązani są do zajmowania jedynie wyznaczonych miejsc. 

 

19. Niewywiązywanie się z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie może 

skutkować wpisaniem do dziennika uwag mających wpływ na ocenę zachowania 

danego ucznia. 

 

 

III.  Osoby trzecie, przebywające na terenie szkoły 
 

1. Pobyt w szkole osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły powinien być 

ograniczony do minimum. Osoby takie mogą przebywać jedynie na parterze budynku 

głównego, a w innych miejscach, jeśli istnieje bezwzględna konieczność, po 

umówieniu się z pracownikiem szkoły i w jego obecności. Osoby te winny stosować 

się do zasad określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności zakrywać usta i 

nos, dezynfekować dłonie przy wejściu do szkoły lub zakładać rękawiczki 

jednorazowe, nie wchodzić na teren szkoły w sytuacji istnienia objawów mogących 

świadczyć o zarażeniu Covid-19. 

2. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu od 

pozostałych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m. 

 

 

IV. Pracownicy Szkoły 
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1. Pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolowani z powodu COVID-19 

informują o tym fakcie dyrektora szkoły. Obowiązek informacyjny dotyczy również 

w przypadku pojawienia się niepokojących objawów w trakcie pracy. Ze względu na 

własne bezpieczeństwo pracownicy powinni również poinformować dyrektora 

o istnieniu u nich obciążających stan zdrowia poważnych lub przewlekłych chorobach. 

 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zarówno w przypadku 

pracowników jak i uczniów, dyrektor sporządza listę osób, z którymi zetknęli się oni 

w danym dniu przebywając w szkole. 

 

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m,  

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

 

4. Na terenie budynków przy korzystaniu z części wspólnych pracowników obowiązują 

podobne zasady, co uczniów, przy czym maseczki jednorazowe dostarczane są przez 

szkołę. 

 

5. Obowiązek zakrywania ust i nosa przez nauczycieli zostaje zniesiony podczas 

przebywania w pokoju nauczycielskim. 

 

6. Nauczyciele dyżurujący w czasie przerw, poza zwykłymi obowiązkami, nadzorują 

(korytarze i sale) dostosowanie się uczniów do zasad określonych w niniejszym 

regulaminie oraz innych przepisach dotyczących walki i zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się Covid-19. 

 

7. Nauczyciel pełniący dyżur międzylekcyjny lub inny wyznaczony do tego pracownik 

może kontrolować temperaturę uczniów wchodzących do szkoły. Jest to również 

możliwe w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów w trakcie zajęć lub 

gdy uczeń poinformował o złym samopoczuciu. Jeśli potwierdzi się gorączka lub/i 

uczeń kaszle, zostanie on odizolowany w specjalnym pomieszczeniu (w budynku 

głównym jest to sala nr 35, a w budynku byłego przedszkola pomieszczenie obok sali 

nr 51) przy zachowaniu 2 metrowej odległości od innych osób.  

 

8. Zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe są 

zbierane specjalnych pojemnikach, które po zawiązaniu wrzuca się do pojemnika / 

worka na odpady zmieszane. Pracownicy obsługi wykonujący prace porządkowe 

związane z powyższymi czynnościami zobowiązani są do dezynfekowania rąk po 

każdej takiej czynności.  

 

9. Jeśli charakter zajęć oraz warunki pogodowe na to pozwalają wskazane jest 

przeprowadzanie lekcji na zewnątrz (zwłaszcza zajęć wychowawczych oraz wf-u). 
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10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

 

11. W czasie wszelkich zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

12. Obowiązuje kilkukrotne (jeśli temperatura na zewnątrz  na to pozwala, to co godzinę) 

wietrzenie sal lekcyjnych oraz części wspólnych przy zapewnieniu ogólnych 

warunków bezpieczeństwa. 

 

13. Sprzęty szkolne przeznaczone do użytku wspólnego (przybory do ćwiczeń 

sportowych, klawiatura komputerów, pisaki do tablic) oraz wyposażenie sal (ławki, 

krzesła, klamki przy drzwiach itp.) są po każdym dniu dezynfekowane. Przedmioty i 

sprzęty, których nie da się skutecznie dezynfekować, są wyłączone z użytkowania. 

Podłoga w sali gimnastycznej jest codziennie dezynfekowana.  

 

14. Sposób dezynfekcji odpowiada zaleceniom producentów odpowiednich środków 

chemicznych.  

 

15. Zarówno w przypadku pracowników szkoły, jak i uczniów, po zaistnieniu 

niepokojących objawów, dyrektor sporządza listę osób, z którymi dana osoba zetknęła 

się w danym dniu przebywając w szkole. 

 

16. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą również organizacji zajęć pozalekcyjnych 

 

III. Szczepienia 

1. Szkoła upowszechnia w sposób przez siebie przyjęty informacje o wartości 

szczepień w celu ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 

wśród uczniów i rodziców. 

2. Szkoła pozyskuje od rodziców / prawnych opiekunów zainteresowanych 

szczepieniem swoich dzieci  siebie deklaracje. Na ich podstawie, po konsultacji 

z punktem szczepień organizuje opiekę nad uczniami w czasie szczepienia lub 

tworzy punkt szczepień w szkole. 

3. W przypadku braku chętnych na szczepienia za pośrednictwem szkoły, dyrektor 

przekazuje rodzicom informację o dostępności szczepień w punktach 

najbliższych szkole. 
 


