
REGULAMIN  

FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH                            

IM. W. REYMONTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ W CZASIE EPIDEMII 

KORONAWIRUSA COVID-19 

Regulamin został opracowany na podstawie  wytycznych Ministerstwa Edukacji i 

Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów  infekcji lub choroby zakaźnej  oraz gdy 

nie został na niego  nałożony obowiązek kwarantanny  lub  izolacji domowej. 

• Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczanie się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

• Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów  infekcji lub 

choroby zakaźnej  oraz gdy nie został na nich  nałożony obowiązek kwarantanny  lub  

izolacji domowej. 

•  Na terenie szkoły  przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych. 

• W przypadku  gdy u ucznia  lub pracownika szkoły pojawią się niepokojące objawy 

chorobowe i temperatura ciała (zmierzona termometrem bezdotykowym) jest równa lub 

przekracza 38˚C, osoba ta zostanie odseparowana w izolatce. Pracownik szkoły wysłany 

zostanie do domu i powinien skorzystać z teleporady medycznej. Natomiast o stanie 

zdrowia ucznia niezwłocznie powiadomieni zostają jego rodzice, którzy ustalają sposób 

odebrania dziecka ze szkoły.  

• Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły obowiązani są do dezynfekcji rąk. 

• Przy wejściu głównym oraz na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

• Wszystkie osoby postronne wchodzące do budynku szkoły powinny zgłosić się w 

pierwszej kolejności do sekretariatu szkoły. 

• Osoby postronne powinny stosować środki  ochronne: ochrona  ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

• Zaleca się kontakt ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (mail,     

e-dziennik, telefon). 

• W szkole obowiązują ogóle 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. 

• Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych budynku szkoły : 

sekretariat, korytarz, biblioteka, szatnia. 



• Uczniowie obowiązani są posiadać własne środki ochronne ust i nosa. 

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z instrukcją 

prawidłowego mycia rąk. 

• W budynku szkolnym systematycznie dezynfekowane  są urządzenia sanitarno-

higieniczne. 

• Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

• Wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

• Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) zaleca się wietrzyć co najmniej raz na 

godzinę  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt 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. 

• Codzienne prace porządkowe będą monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, 

włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów  znajdujących się w salach                         

i w pomieszczeniach, w których spożywa się posiłki. 

• W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy    

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć               

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów        

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 

ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych 

branż. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

• Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce. 

• Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w grupach większych niż 15 osób. 

• W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 3 osoby z zachowaniem od siebie   

1,5 m odległości. Oddane do biblioteki książki / czasopisma powinny przejść dwudniowy 

okres kwarantanny. 

• W gabinecie pielęgniarki szkolnej może przebywać maksymalnie 1 uczeń  i , jeśli to 

konieczne ,1 opiekun. 

• Uczniowie i pracownicy szkoły cierpiący na schorzenia alergiczne posiadające objawy 

podobne do schorzeń górnych dróg oddechowych muszą potwierdzić swoją chorobę 

zaświadczeniem lekarskim, które obowiązani są złożyć do wychowawcy (uczniowie), 

dyrektora szkoły (pracownicy). 

 

Stołówka szkolna 

• Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 

epidemii. Posiłki wydawane będą w godzinach 12.50-15.00 (przerwy obiadowe 

wyznaczone zostają między 12.55 a 13.15 oraz 13.55 a 14.10). Spożywanie posiłków 

powinno odbywać się      w miarę możliwości  przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy/ 

mieszkańcami tego samego pokoju. Po każdej przerwie obiadowej stoliki oraz krzesła 

zostaną zdezynfekowane. 



• W stołówce nie mogą przebywać osoby postronne- niekorzystające z obiadów. 

• Dodatki (np. cukier, sól, serwetki)  wydawane będą  bezpośrednio przez obsługę.             

W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty  podawane będą przez osobę do 

tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

 

 

W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia obowiązują akty prawne wydane przez Ministra 

Edukacji i Nauki. 

 

       Dyrektor ZSP im. W.S.  Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej 

Andrzej Romańczuk 

 


