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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ  

W OKRESIE EPIDEMII 

  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 1 

im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej w okresie epidemii, które dotyczą wszystkich 

pracowników, uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, osób trzecich 

przebywających na terenie szkoły. 

2. Regulamin opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS. 

3. Celem regulaminu jest: 

 określenie działań minimalizujących zagrożenie zakażenia wirusem lub 

choroby COVID-19, 

 umożliwienie uczniom bezpiecznego udziału w zajęciach, korzystania  

z pomieszczeń, gabinetów i zasobów szkoły.  

 

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY 

 

1. Organizuje i planuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego  

w warunkach epidemii. 

2. Opracowuje regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  

w Limanowej w okresie epidemii. 

3. Ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dba  

o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z 

takimi osobami w wyznaczonych obszarach. 

4. Dopilnowuje, aby umieszczono: 

 przy wejściach do szkoły numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i instrukcje dezynfekcji, 

 w pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych pojemniki z mydłem w płynie 

oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

5. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne/przyłbice i zapewnia miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 

6. Zapewnia sprzęt oraz środki niezbędne do dezynfekcji, wyznacza pracownika 

odpowiedzialnego za monitorowanie codziennych prac porządkowych (kierownik 

gospodarczy), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich). 

7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

8. Przygotowuje ścieżki szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

9. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, stosuje dodatkowe rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 

(nieangażowanie  

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 
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10. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na zajęcia edukacyjne dla tej samej grupy 

uczniów. 

11. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. 

12. We współpracy z higienistką szkolną oraz stomatologiem ustala i upowszechnia 

zasady korzystania z gabinetów oraz godziny ich pracy uwzględniając wymagania 

określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. MEN, MZ, GIS. 

13. W sytuacji konieczności wprowadzenia innego niż stacjonarny system nauczania 

dyrektor: 

a. ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami  

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;  

b. określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

c. ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać; ustala z nauczycielami potrzebę 

modyfikacji odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie 

potrzeby, modyfikuje ten zestaw;  

d. ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę 

modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;  

e. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z 

zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów 

szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz 

tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:  

 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

 łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,  

 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 

realizowanych zajęć;  

f. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa 

uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności 

uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

g. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji;  

h. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach. 

i. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia 

specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

j. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci  
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i uczniów objętych kształceniem specjalnym, lub uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

III.OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ, 

GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. oraz  

z Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  

w Limanowej w okresie epidemii 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji pod kątem podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19  

(np. duszności, kaszel, gorączka) korzysta z porady lekarza pierwszego kontaktu.  

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły, a także w trakcie pracy, często 

myje i odkaża ręce płynem do dezynfekcji. 

5. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami. 

6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu oraz stosują następujące wytyczne: 

 Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole  

i dlaczego zostały wprowadzone. 

 Dopilnowują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

 Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia edukacyjne, po każdej lekcji,  

a w razie, potrzeby także podczas zajęć. 

 Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, stosowali 

właściwe zasady podczas kichania i kaszlu oraz unikali dotykania oczu, nosa i 

ust. 

 Zwracają uwagę na niewłaściwe zachowanie uczniów dotyczące bezpieczeństwa 

w czasie epidemii, przypominają o konieczności zasłaniania nosa i ust  

w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

 Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego,  ograniczają ćwiczenia i gry 

kontaktowe oraz organizują zajęcia w przestrzeni otwartej na terenie szkoły. 

 Uniemożliwiają dostęp do przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie 

umyć lub zdezynfekować, natomiast przedmioty i sprzęt wykorzystywane 

podczas zajęć czyszczą i dezynfekują po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach (w czynnościach tych wspomagają 

pracowników obsługi szkoły). 

 Zajęcia pozalekcyjne organizują w szkole po uzgodnieniu terminu i miejsca 

realizacji z zastępcami dyrektora uwzględniając odpowiednio zasady 

bezpieczeństwa.  

 W ramach zespołów przedmiotowych ustalają bezpieczne źródła i materiały 

niezbędne do realizacji podstawy programowej. 

7. Pracownicy obsługi stosują następujące wytyczne: 

 Kontrolują wchodzących do budynku szkoły dopilnowują, aby wszyscy 

wchodzący dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne oraz 

zasłaniali usta i nos 

 Wietrzą części wspólne (np. korytarze) co najmniej raz na godzinę, podczas 

trwania zajęć lekcyjnych. 
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 Z sal, w których prowadzone są zajęcia usuwają przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować 

 Myją, dezynfekują pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, 

podłogi, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym 

blaty w salach, włączniki) oraz sprzęt sportowy po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach. 

 Ściśle przestrzegają zaleceń producentów środków do dezynfekcji  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, czy przedmiotów. 

 Na bieżąco uzupełniają pojemniki/dystrybutory mydłem w płynie/płynem 

dezynfekcyjnym, uzupełniają artykuły higieniczne w toaletach 

 Utrzymują boiska i małą architekturę wokół szkoły w stanie zapewniającym 

bezpieczne użytkowanie. 

8. Pracownicy administracji: 

 Ustalają i upubliczniają obok wejścia do sekretariatu/księgowości zasady 

obsługi petentów: nauczycieli, uczniów, rodziców, osób trzecich. 

 Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe. 

 

 

IV.OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

1. Rodzice zapoznają się z regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Limanowej w okresie epidemii.  

2. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

3. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie rodzic/opiekun bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Obowiązuje zakrycie nosa i ust, 

dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.  

4. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które 

są istotne. 

5. Nie posyłają do szkoły dziecka, które przejawia objawy chorobowe wskazujące  

na chorobę zakaźną, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

6. Są zobowiązani do uaktualnienia numerów kontaktowych, odbierania telefonów  

ze szkoły lub natychmiastowego oddzwonienia. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem rodzic zobowiązany jest  

do    odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu). 

8. Zaopatrują dziecko w maseczkę/przyłbicę. Zaleca się także wyposażenie dziecka w 

inne środki ochrony osobistej (np. żel antybakteryjny, chusteczki antybakteryjne, 

rękawiczki). 

 

 

V. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Zapoznają się z regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Limanowej w okresie epidemii.  

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
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3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły, a także w trakcie pobytu  

w szkole, często myją i odkażają ręce płynem do dezynfekcji. 

4. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

5. Zobowiązani są bezwzględnie stosować zasady higieny: częste mycie rąk wodą  

z mydłem, dezynfekowanie, zachowanie dystansu, a także unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.  

6. Na terenie szkoły obowiązuje unikanie większych skupisk uczniów, zachowanie 

dystansu podczas przebywania na korytarzu, szatni, toalecie i innych 

pomieszczeniach. 

7. Należy zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

można pożyczać ich od innych uczniów. Nie przynosić do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

8. Z szatni należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących  

w czasie epidemii. 

 

VI. OGÓLNE ZASADY OGANIZACJI ZAJĘĆ 

 I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  

w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

4. W przestrzeniach wspólnych (np. szatnie, korytarze, toalety) wprowadza się 

obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

5. Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych, szczególnie podczas korzystania ze 

sprzętu którego nie można zdezynfekować (np. klawiatura, tachografy, sprzęt 

gastronomiczny).  

6. Na terenie szkoły możliwe jest przeprowadzanie przesiewowych pomiarów 

temperatury wśród uczniów i pracowników w miarę potrzeb i możliwości.  

7. Pomiaru temperatury dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły za pomocą 

termometru bezdotykowego. 

8. Źródełka wody pitnej zostają wyłączone do odwołania. 

9. Wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych do odwołania. 

10. Organizację pracy internatu regulują odrębne procedury. 

11. Organizacją żywienia zbiorowego w szkole zajmuje się podmiot zewnętrzny, który 

podczas wydawania posiłków będzie przestrzegał obowiązujących w czasie epidemii 

zasad bezpieczeństwa. 

12. W przypadku gdy funkcjonowanie szkoły zostanie w całości lub części ograniczone to 

zawieszone zajęcia  będą realizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams  

i dziennika elektronicznego. 
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13. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych regulują odrębne procedury. 

14.  

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI 

 

1. W roku szkolnym 2020/2021 znosi się obowiązek zmiany obuwia zastępczego. 

2. Należy ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni. 

3. Uczniowie poszczególnych typów szkół korzystają z wyznaczonych dla nich szatni. 

4. Przed wejściem i po wyjściu  z szatni należy zdezynfekować ręce. 

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

 

1. Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic. 

2. W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego. 

3. Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie 

przebywać w bibliotece. 

4. Przestrzegane są zasady czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. 

5. Należy ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także  

do księgozbiorów w wolnym dostępie do półek i katalogów kartkowych. 

6. Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą,  

w której zostały przyjęte na okres 2 dni kwarantanny. 

 

IX. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

1. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  

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.  

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty praktyki zawodowe 

uczniów techników mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń:  

 posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie 

wolontariatu,  

 zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w 

indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów 

operacyjnych,  

 zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy  

z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w 

formie wirtualnego przedsiębiorstwa.  

3. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe lub staże uczniowskie 

zapewnia prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy. 
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X. PROCEDURY NA WYPADEK  PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy: 

 poinformować telefonicznie o podejrzeniu zakażenia higienistkę szkolną lub  

w przypadku jej nieobecności sekretariat szkoły, dyrektora, 

 w sytuacji braku możliwości powiadomienia higienistki szkolnej, pracowników 

sekretariatu, dyrektora należy skontaktować się bezpośrednio z rodzicami 

ucznia/pogotowiem ratunkowym/ numerem alarmowym, 

 odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, 

 o zaistniałej sytuacji natychmiast powiadomić, rodzica/prawnego opiekuna, 

który zobowiązany jest do odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest 

własny środek transportu), 

 przypomnieć rodzicom/opiekunom prawnym o obowiązku skorzystania  

z teleporady medycznej, 

 zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez odpowiednie służby, 

 zdezynfekować pomieszczenie, w którym przebywała osoba potencjalnie 

zakażona. 

2. Pracownik, który podejrzewa u siebie zakażenie (np. duszności, kaszel, gorączka): 

 zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia, 

 korzysta z teleporady medycznej, 

 stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez odpowiednie służby. 

Natomiast wyznaczony pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w 

którym przebywała osoba potencjalnie zakażona. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie szkoły należy: 

 bezzwłocznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

 ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

 stosować się do zaleceń odpowiednich służb. 

4. W razie wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

 

 


