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1. Do budynku szkoły może wejść jedynie osoba bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

2. Każda osoba na terenie szkoły powinna mieć przy sobie środki ochronne do zasłania 

ust i nosa (maseczka ochronna). 

3. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja o użyciu środka dezynfekującego. Wszystkich 

wchodzących do budynku szkoły zobowiązuje się do dezynfekcji rąk. 

4. Osoby z zewnątrz zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. W częściach wspólnych (korytarze, toalety, aula, biblioteka, stołówka, szatnia), gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego obowiązuje nakaz zasłaniania 

ust i nosa (maseczka ochronna). 

6. Wszystkie osoby przebywające w szkole mają obowiązek częstego mycia rąk wodą 

z mydłem, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa 

i ust. 

7. W celu zapewnienia szybkiej skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 

wychowawcy zobowiązani są do uzupełnienia danych kontaktowych. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności: gorączkę, kaszel) to odprowadza 

ucznia do wydzielonego pomieszczenia (p. P06) i zawiadamia Dyrekcję szkoły 

i pielęgniarkę szkolną. Dyrekcja zawiadamia opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły. Rekomendowany własny środek transportu. W CKZ Nr 1 rolę 

izolatorium pełni sala nr 14. 

9. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego i ograniczenia gromadzenia 

się uczniów: 

a. nauczyciele prowadzący zajęcia w blokach, w porozumieniu z uczniami, ustalają 

termin i czas przerw; 

b. za bezpieczeństwo uczniów w czasie ustalonych przerw odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia; 

c. zajęcia dla uczniów klasy w danym dniu, w miarę możliwości będą organizowane 

w jak najmniejszej liczbie sal; 

d. w CKZ Nr 1 zajęcia odbywają się w blokach z przerwami wg ustalonego 

harmonogramu dla poszczególnych klas. 

10. Nauczyciel prowadząc zajęcia ma prawo zobowiązać uczniów do zakrywania ust 

i nosa. 

11. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych. 



12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a także w dni wolne od 

zajęć. 

13. Zaleca się prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, za 

wyjątkiem opadów atmosferycznych. Na dużej sali gimnastycznej mogą przebywać 

w tym samym czasie maksymalnie 2 grupy uczniów. Podczas realizacji zajęć, 

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. Zasady korzystania z obiektów sportowych umieszczone są przy sali 

gimnastycznej. 

14.  Pomieszczenia dydaktyczne i sprzęty, w tym sprzęt sportowy, dezynfekowane 

(czyszczone wodą z detergentem) są co najmniej raz dziennie. 

15. 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. 

16. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg zasad ujętych w niniejszym regulaminie. 

17. Biblioteka szkolna pracuje wg zasad określonych na czas epidemii. Zasady 

korzystania umieszczone są przy bibliotece. 

18. Gabinet profilaktyki zdrowotnej pracuje wg zasad określonych na czas epidemii. 

Zasady korzystania umieszczone są przy gabinecie. 

19. Na czas trwania epidemii obowiązek zmiany obuwia w szkole zawiesza się, za 

wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego na obiektach sportowych. Uczniowie 

zobowiązani są do dbałości o czystość obuwia noszonego w szkole. 

20. Uczniowie  mogą korzystać z przydzielonych im szafek szkolnych oraz z szatni 

ogólnej zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz z uwzględnieniem ogólnie 

obowiązujących zasad sanitarnych. 

21. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zobowiązany on jest do 

skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać pomoc 

medyczną oraz powiadomić pracodawcę. 

Działanie pozostałych przepisów prawa wewnątrzszkolnego pozostaje w mocy 

z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu (…). 
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