
 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego w okresie  zagrożenia epidemicznego (COVID-19) 

załącznik do Zarządzenia 14/2020 

Organizacja zajęć w szkole 

 

 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. 

 Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o zakażeniu ucznia (dodatni wynik 
badania), przebywaniu na kwarantannie. 

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

 Po wejściu do budynku szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.   

 Rodzice, goście zewnętrzni, interesanci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 
zasady: 

a) braku objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, 

b) dystansu społecznego minimum 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m,  

d) dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek  jednorazowych , 

e) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa. 

 Rodzice, goście zewnętrzni, interesanci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w 
przypadku pilnej potrzeby i w celu załatwienia sprawy w bibliotece, księgowości, sekretariacie szkoły, 
najlepiej po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.  

 Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy liceum będą kontaktowali się z rodzicami                    w 
sprawach zdrowotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych – tak, aby zapewnić 
szybką i skuteczną komunikację. 

 Jeżeli pracownik szkoły, nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu (Izolatka, sala nr 26 ), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

 Opiekę nad izolatką w pawilonie będą sprawowali: pielęgniarka szkolna, nauczyciele dyżurujący lub 
wyznaczeni pracownicy administracji i obsługi.  

 Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę wyznaczoną planem lekcji. Po dezynfekcji rąk udają się do 
przypisanej sali lekcyjnej, w której zajmują miejsca. W czasie przerw uczniowie, w miarę możliwości, 
ograniczają do minimum poruszanie się po szkole, zawsze pamiętając o zachowaniu odpowiedniego 
odstępu (co najmniej 1,5 m) i zasłanianiu ust i nosa. Przestrzegania tych zasad będą egzekwowali w 
szczególności nauczyciele dyżurujący, ale również pozostali nauczyciele i pracownicy szkoły.  

 Uczniowie pozostają w salach lekcyjnych zgodnie z rozpiską: 



1 a – s.21, 

1b – s. 22, 

Ic – s. 19, 

II ap – s. 6, 

II bp – s. 15, 

II cp – s. 2, 

II dp – s. 9, 

II ag – s. 23, 

II bg – s. 20, 

II cg – s. 24, 

      III a – s. 1.1, 

      III b – s. 25, 

      III c – s. 8.  

Nauczyciele przychodzą  na zajęcia do sal wyznaczonych w planie lekcji. Jedynie podczas  zajęć z języków 
obcych i informatyki uczniowie przechodzą do sal wskazanych w planie lekcji.  

 Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły mają obowiązek nosić, poza salami lekcyjnymi, maseczki 
ochronne lub przyłbice.  

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 
ręce lub je zdezynfekować ), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej i salach  lekcyjnych, których nie można 
skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować, należy usunąć lub ograniczyć do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć; w miarę możliwości także w czasie danego dnia zajęć.  

 Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni zadbać o to, aby wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co 
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Zaleca się, w miarę możliwości, pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie 
przerw. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni w miarę możliwości ograniczyć kontakty z 
uczniami oraz nauczycielami. 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole musi uwzględniać odpowiednio zasady 
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

 Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece, ustala 
nauczyciel biblioteki w porozumieniu z wicedyrektorem. Wspomniane zasady należy upowszechnić na 
drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły. 



 Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki znajdującej się na terenie szkoły oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotece, ustali nauczyciel biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Wspomniane zasady należy 
upowszechnić na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki pedagogicznej. 

 Zasady bezpiecznego korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej ustali/ustala  pielęgniarka szkolna 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wspomniane 
zasady należy upowszechnić na drzwiach gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Wszyscy uczniowie i wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły są 
zobowiązani do zdezynfekowania dłoni,  zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref 
przebywania (osoby trzecie: biblioteka, sekretariat, księgowość). 

 Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych (podczas przerw) z 
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 
dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną) oraz poinformować o tym dyrektora szkoły. 

 

Inne, w tym nauczanie zdalne 

 W przypadku konieczności kontynuowania nauki w formie zdalnej, zdalne nauczanie będzie odbywało 
się z wykorzystaniem środowiska Teamsa lub innych narzędzi uwzględniających specyfikę przedmiotu 
(ZOOM, Messenger, etc.), po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.  

 Lekcje online należy w e-dzienniku przy temacie odznaczyć dopiskiem: (lekcja online). 

 W przypadku lekcji online nauczyciel tradycyjnie sprawdza obecność oraz wpisuje do e-dziennika 
nieobecności. 

 Lekcje online powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

 Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online. Jeśli jest to niemożliwe, informują o tym 
wychowawcę klasy mailowo.  

 W czasie zdalnego nauczania obowiązują  przepisy wewnątrzszkolne dotyczące oceniania, 
klasyfikowania i promowania, które są zgodne z przepisami prawa oświatowego.  

 W sytuacjach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają: 

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej. 
 


