
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO 

 

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego  w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób 
i tryb realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej w okresie od 1 września 2020 do odwołania. 

2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna 
się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie 
stacjonarnym. 

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez 
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

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. 

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

 Opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, o ile to konieczne, wchodzą do szkoły, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z uczniem/uczniami zachowując odpowiedni dystans, 

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 
Zaleca się, aby sprawy, które nie wymagają konieczności bezpośredniego kontaktu, 
załatwiać on-line (dziennik Vulcan, poczta e-mailowa). 

 W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia 
liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły - osoba z zewnątrz oczekuje w przedsionku 
szkoły na pracownika szkoły, podaje imię i nazwisko, numer telefonu i cel wizyty. 
Na teren szkoły osoba może wejść bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. Wchodząc na teren szkoły, dezynfekuje ręce, zakłada osłonę na usta i nos. 
Pracownik szkoły wpisuje godzinę wejścia i wyjścia osoby z zewnątrz.  

 Uczniowie są wyposażeni przez rodziców w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby 
muszą założyć.  

 Na lekcjach maseczki nie obowiązują. 



 W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani, w miarę możliwości 
zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby. W czasie przerw w miejscach 
wspólnie użytkowanych, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu (korytarz, szatnia 
w-f), wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, osoby trzecie) obowiązuje 
noszenie osłony ust i nosa (maseczka/przyłbica).  

 Śniadanie możemy spożywać podczas przerw w salach lekcyjnych (z wyjątkiem pracowni 
zawodowych) lub na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu. 

 W sekretariacie, bibliotece, gabinecie pedagoga, pielęgniarki obowiązuje noszenie 
maseczki/przyłbicy. 

 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. 

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

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 
szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

 Przerwy w klasach I-IV: Uczniowie wychodzą na przerwy na boisko rotacyjnie:  

- klasy III i IV: 8:45, 11:35, 13:25, 

- klasy I i II: 9:40, 12:30, 

- 10:35 i pozostałe przerwy wszystkie klasy po 13:25, 

- klasy, które zmieniają sale (np. kolejną jest informatyka, w-f, język na grupy, 
pracownie zawodowe) obligatoryjnie wychodzą na przerwę na boisko szkolne. 

 Wchodzenie do szkoły przed pierwszą lekcją (na 8.00): uczniowie wchodzą do szkoły 
płynnie dwoma wejściami i kierują się do sal, gdzie czekają nauczyciele (od 7.50). 

 Poruszając się po budynku szkoły korzystamy z najbliższych ciągów komunikacyjnych 
(zachowując zasady bezpieczeństwa). 

 W czasie przerw zaleca się uczniom korzystanie z boiska szkolnego wg harmonogramu. 

 Należy wietrzyć sale, korytarze w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Jeżeli 
występują sprzyjające warunki atmosferyczne zajęcia odbywają się na wolnym 
powietrzu. 

 W salach dydaktycznych oraz pracowniach zawodowych obowiązują odrębne regulaminy 
pracowni. 



 Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają 
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach 
ustalane są odrębnie – załącznik nr 1. 

 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ustalone zostaną we 
współpracy z pielęgniarką szkolną – załącznik do wglądu u pielęgniarki szkolnej. 

 W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne obowiązuje Regulamin pracy 
zdalnej – załącznik nr 2. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne lub umyły ręce, miały 
zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 
i po skorzystaniu z toalety. 

 Przeprowadza się codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, 
ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych, klawiatur, myszek, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie 
byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 
dezynfekować. 

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



 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika 
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 niepokojących objawów chorobowych u ucznia 
niepełnoletniego/pełnoletniego dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar 
termometrem bezdotykowym wynosi 37,5o - 38o  C lub wyżej oraz po przeprowadzonym 
wywiadzie, uczeń zostaje odizolowany. Powiadamia się rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania 
ucznia ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej. Rodzic lub opiekun odbierający 
ucznia nie wchodzi na teren szkoły. Informuje telefonicznie o gotowości odbioru ucznia. 
Uczeń z objawami choroby nie może sam opuścić szkoły! 

 Zostaje wyznaczone pomieszczenie – sala 105 (m. in. wyposażona w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący, pojemnik do materiałów skażonych), w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować Dyrektora 
Szkoły w celu zapewnienia opieki uczniom, skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

  



Organizacja zajęć indywidualnych 

 W zajęciach może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. 

 Należy wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia w czasie przerwy między 
zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia rodzic 
(wskazany opiekun) jest zobowiązany do natychmiastowego odwołania zajęć 
i postępowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie funkcjonowania szkoły 
czasie reżimu sanitarnego. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u nauczyciela 
powinien on odwołać zajęcia z uczniem i postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Regulaminie funkcjonowania szkoły czasie reżimu sanitarnego. 

 

Zadania dyrektora 

 Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 Zapewnia pracownikom ogólnodostępny płyn do dezynfekcji rąk. 

 Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz 
zachowania zasad bezpieczeństwa. 

 Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19. 

 Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika wyposażone 
w zestaw ochronny: przyłbica lub maseczka ochronna, rękawiczki, płyn do dezynfekcji 
rąk. 

 Jeśli uczeń/pracownik szkoły będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa 
(gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) dyrektor szkoły postępuje zgodnie 
z procedurami zawartymi w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie reżimu 
sanitarnego. 

 Zapewnia codzienną dezynfekcję przedmiotów oraz trwałych elementów wyposażenia 
szkoły. 

 Kontroluje przebieg zajęć zdalnych zgodnie z założeniami nadzoru pedagogicznego.  
 

  



Zadania wychowawcy klasy 

 Wychowawcy klas zbiorą/uaktualnią informacje dotyczące: 

- aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,  

- możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 
w warunkach domowych w czasie trwania zajęć zdalnych.  

 Wychowawca 1 września 2020r. zapoznaje uczniów z Regulaminem funkcjonowania 
szkoły w czasie reżimu sanitarnego oraz Regulaminem pracy zdalnej w CKZiU. Rodzice 
zostają zapoznani z regulaminami na pierwszym spotkaniu z wychowawcą 
i poinformowani o dostępności regulaminów na stronie szkoły. 

 Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi w danym 
oddziale za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby 
organizuje spotkania on-line tych nauczycieli. 

 Wychowawca organizuje w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, podczas którego przedstawi informacje 
dotyczące zasad pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania 
obecności uczniów na zajęciach zdalnych. 

 Wychowawca jest zobowiązany do bieżącego kontaktu z uczniem i jego 
rodzicami/opiekunami, szczególnie w czasie zajęć zdalnych (dostęp do e-dziennika). 

 

Zadania nauczyciela 

 Realizuje podstawę programową zgodnie z przydziałem obowiązków oraz tygodniowym 
harmonogramem zajęć.  

 Wyjaśnia uczniom w szkole, zasady obowiązujące w CKZiU ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem. 

 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pracownik postępuje zgodnie z Regulaminem funkcjonowania szkoły 
w czasie reżimu sanitarnego. 

 

Zadania ucznia 

 Uczeń nie przychodzi do szkoły w przypadku pojawienia się objawów chorobowych 
(gorączka, kaszel, katar oraz inne niepokojące objawy) oraz w przypadku, gdy domownicy 
przebywają na kwarantannie. 

 Stosuje się do poleceń pracowników szkoły. 

 Używa własnych przyborów szkolnych oraz spożywa tylko własne jedzenie i picie. 

 Unika kontaktu z większą grupą uczniów np. podczas przerw. 



 Uczeń dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 Jeżeli uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe niezwłocznie 
informuje o tym nauczyciela. 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach. 

 

Zadania rodziców/opiekunów prawnych 

 Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem 
funkcjonowania szkoły w czasie reżimu sanitarnego. 

 Nie posyłają dziecka wykazującego objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar oraz inne 
niepokojące objawy) do szkoły. W przypadku pracowników młodocianych do zakładu 
pracy. 

 Mają obowiązek poinformowanie szkołę o objęciu domowników kwarantanną oraz 
o czasie jej zakończenia. 

 Sprawdzają na bieżąco informacje otrzymywane ze szkoły i się do nich stosują. 

 Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od 
dyrektora, pracownika szkoły lub niezwłocznego oddzwonienia. 

 Rodzice/prawni opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 
higieny m. in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu 
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania 
twarzy podczas kichania czy kasłania. Zapewniają posiadanie maseczki ochronnej. 

 Rodzice są zobowiązani monitorować pracę swojego dziecka, kontaktować się na bieżąco 
z nauczycielami i wychowawcą w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. 

 

Zadania pracowników obsługi i administracji 

 Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, 
nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, ławki, klamki, włączniki światła, poręcze i inne 
przedmioty (np. telefony, klawiatury i myszy komputerowe) regularnie dezynfekuje 
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie 
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pracownik postępuje zgodnie z Regulaminem funkcjonowania szkoły 
w czasie reżimu sanitarnego. 


