
 

 

Regulamin pracy szkoły i organizacji zajęć dydaktycznych w czasie epidemii COVID -19 

 – od 1 września 2020 r. 

 

 1. Do szkoły uczęszczać mogą jedynie uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub izolacji.  

 

 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk, 

korzystając z udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk, zgodnie z instrukcją użycia tego środka 

zamieszczoną przy wejściu do szkoły. 

 

 3. Osoby niebędące pracownikami szkoły lub uczniami szkoły wchodząc na teren szkoły 

zobowiązani są do stosowania środków ochrony w postaci osłony ust i nosa oraz rękawiczek 

jednorazowych lub dokonać dezynfekcji rąk. Bezwzględny zakaz przebywania na terenie 

szkoły mają osoby z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych. 

 

 4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu do czasu zapewnienia uczniowi transportu do miejsca 

zamieszkania lub placówki medycznej, w zależności od wytycznych powiatowej stacji 

sanitarno - epidemiologicznej. 

 

 5. Rekomenduję się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych. 

 

 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 7. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. Każda klasa jest przypisana do jednej sali, każdy uczeń 

zajmuje codziennie tą samą ławkę. 

 

 8. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

 9. Sprzęt sportowy jest po każdej grupie uczniów odpowiednio dezynfekowany, aula sportowa   

i szatnia również. 

 

W przypadku uznania obszaru, na którym funkcjonuje szkoła jako strefa czerwona lub żółta 

 

Dodatkowo: 

 

 1. W przestrzeniach wspólnych szkoły uczniowie, pracownicy szkoły jak i osoby trzecie 

zobowiązani są do stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu. 

 

 2. Podczas zajęć praktycznych, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, 

obowiązuje zasada osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, 

urządzeń, maszyn. 

 

 3. Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły jak i osoby trzecie podlegają obowiązkowym 

pomiarom temperatury ciała przy wejściu na teren szkoły. W przypadku gdy jest ona równa lub 

przekracza 38 st. C osoba taka jest odizolowana w odrębnym pomieszczeniu do czasu 

zapewnienia bezpiecznego transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej,  



 

 

w zależności od wytycznych  zależności od wytycznych powiatowej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej. 

 

 4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

 

 5. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, w przypadku 

udokumentowanych wskazań lekarskich w tym zakresie, uczeń ma możliwość pozostania  

w domu. W tym czasie ma on zapewniony stały kontakt ze szkołą. 


