
Regulamin funkcjonowania szkoły  

w czasie epidemii w trybie stacjonarnym 

powstał w oparciu o: 

 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego Rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaktualizowane 18 lutego 2022 r. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. 
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz 

pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. 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, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach 

zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły 

(rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 

wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk. Uczniowie po 

wejściu do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły, poza sytuacją 

konieczną, kiedy muszą wejść i wówczas zachowują zasady: 

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b)      dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, 

c)      dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m. 

 

Opiekunowie wchodzący do budynku szkoły powinni przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli oraz zasad 
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stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć 

rękawiczek jednorazowych.  

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły.  

7. Stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej (w budynku podczas przerw) przez 

pracowników Szkoły i uczniów SLO obowiązuje do odwołania. Rekomenduje się je 

także uczniom SSP, u których są objawy kaszlu i kataru. 

8. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego 

minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej mogą wejść na 

teren szkoły). Takie osoby zobowiązane są do stosowania środków ochronnych 

(maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły), 

zachowania dystansu od innych osób minimum 1,5 m oraz przebywania w 

wyznaczonych obszarach szkoły. 



9. Szkoła komunikuje się z Rodzicami poprzez e-dziennik, telefonicznie lub mailowo. 

Spotkania z Rodzicami będą odbywać się w formie stacjonarnej. Zmiana formuły 

spotkań zależy od aktualnych wytycznych dotyczących zgromadzeń. Jeśli sytuacja 

pandemiczna ulegnie pogorszeniu, szkoła powróci do spotkań z rodzicami w trybie 

online. 

10. W szkole jest dostępny termometr bezdotykowy, który może być użyty w celach 

kontroli doraźnej przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Po każdorazowym 

użyciu termometr będzie dezynfekowany. Do użytku może być dopuszczona stacja 

dezynfekująca z funkcją mierzenia temperatury.  

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

uczeń zostanie skierowany do szkolnego izolatorium, które umożliwia uczniowi 

zachowanie minimum 2 m odległości od innych osób. Wyznaczony przez dyrektora 

szkoły pracownik niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

12. W budynku szkoły obowiązuje dystans społeczny.  

13. W szkole ma zastosowanie ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 

przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z 

pozostałymi klasami.  

14. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej stałej sali, do grupy (klasy) 

przyporządkowani są nauczyciele zgodnie z tygodniowym rozkładem dnia. Uczniowie 

uczą się w szkole zgodnie z aktualnym planem lekcji. Lekcja trwa 45 minut. 

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązuje: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela 

(jeżeli jest taka możliwość), 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.  

16. W szkole bezwzględnie 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. 

17. Sprzęt sportowy i rekwizyty wykorzystane do nauki są w szkole czyszczone oraz 

dezynfekowane.  

18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i 

podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

19. Pomieszczenia szkolne, ciągi komunikacyjne, klamki, poręcze są regularnie 

czyszczone z użyciem wody z detergentem i innymi środkami dezynfekującymi. W 

sali gimnastycznej podłoga jest myta wodą z detergentem. 

20. Sale lekcyjne, stołówka i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, 

szczególnie w czasie zajęć i podczas przerwy. 

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów szkoły podstawowej z terenu i boiska przy 

zielonych drzwiach (wejście od strony szatni) oraz przez uczniów SLO z boiska 

szkolnego (wejście białymi drzwiami) oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

przyszkolnym.  

 

 



22. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Wyjścia grupowe i wycieczki (wyjazdowe) będą organizowane z 

uwzględnieniem powszechnych wytycznych sanitarnych, zasadniczo rezygnując z 

zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą uniemożliwiającą zachowanie dystansu 

społecznego. 

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

24. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).  

25. Uczniowie nie gromadzą się w szatni. Po pozostawieniu swoich rzeczy, powinni umyć 

ręce w najbliższej toalecie i przejść klatką schodową nr 2 do wyznaczonej sali. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 - 17.00. Do 

regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy 

zgodnie z deklaracją odbioru dziecka ze świetlicy. 

27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej zakładają w 

przestrzeni publicznej maseczki chirurgiczne. 

28. Zajęcia pozalekcyjne nie odbywają się w trakcie zajęć obowiązkowych uczniów, a po 

ich zakończeniu. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w małych grupach (oddziałach 

klasowych) z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.  

29. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej są ustalone i upowszechnione. Uczniowie i 

nauczyciele znają godziny pracy biblioteki. Uwzględnia się okres 2 dni kwarantanny 

dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.  

30. Dyrektor szkoły we współpracy z pielęgniarką szkolną ustala i upowszechnia zasady 

korzystania z gabinetu, godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 

przepisach prawa oraz aktualne wytyczne m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

31. Źródełko szkolne jest wyłączone z użycia do odwołania. Sklepik szkolny jest czynny. 

Oczekujący w kolejce zachowują dystans. 

32. Posiłki szkolne są dostarczane i wydawane w stołówce przez firmę cateringową 

osobom, które wcześniej je zamówiły. Korzystający z obiadów przestrzegają znanych 

już zasad obowiązujących w Strefie Żywienia, a więc: dezynfekują dłonie, zachowują 

dystans 1,5 metra oczekując w kolejce, sprawnie przechodzą z posiłkiem do 

odpowiedniego stolika unikając niepotrzebnego kontaktu z pozostałymi osobami. 

33. Sztućce i naczynia używane do posiłków są zmywane i wyparzane w zmywarce. Przed 

posiłkiem i po nim stoliki są dezynfekowane. 

34. Uczniowie niekorzystający z obiadów szkolnych powinni przynieść swój prowiant i 

napój, gdyż opuszczanie budynku szkoły, aby pójść do sklepu po prowiant jest 

zabronione. 

35. W szkole wszyscy czujemy się odpowiedzialni za nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

Szanując tę zasadę budujemy właściwe relacje pomiędzy osobami społeczności ZSS. 

36. Nauczyciel prowadzi zajęcia tylko w trybie stacjonarnym z uczniami, którzy są w 

szkole. Tym samym nie łączy się z uczniami nieobecnymi w szkole za 

pośrednictwem Meet. Wyjątkiem są uczniowie posiadający odpowiedni dokument od 

lekarza lub z poradni psychologiczno-pedagogicznej, który zaleca nauczanie 

indywidualne. 

37. Jednym z celów szkoły jest odbudowanie więzi i relacji po okresie pracy online  

– dotyczy to całej społeczności szkolnej i tylko dzięki obecności uczniów w szkole, 

ten cel może zostać osiągnięty. 

38. Uczniowie nieobecni na lekcji mają zaznaczoną nieobecność w e-dzienniku. Rodzic 

usprawiedliwia absencję dziecka zgodnie z obowiązującymi zasadami w ZSS. 



39. Uczniów obowiązują Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie 

Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i Statucie Salezjańskiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko.  

40. Zachęca się uczniów i ich rodziców do częstego przebywania razem – wychodzenia na 

świeże powietrze, rodzinnych wędrówek, wycieczek rowerowych, wspólnego 

zwiedzania oraz ograniczenia korzystania z komputera (komputer jest narzędziem do 

pracy i nauki zatem sugeruje się kontakt z komputerem jedynie w celach 

edukacyjnych). 

41. Szkoła zaprasza rodziców do pomocy w organizowaniu działań, które ułatwią 

dzieciom jak najlepszy powrót do rzeczywistości niewirtualnej.    

 

Egzekwowanie braku noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły 

 

42. W sytuacji braku maseczki u uczniów SLO, którzy powinni je nosić w części wspólnej  

szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, a zwłaszcza w tzw. słupku, skutkuje to 

zwróceniem uwagi przez pracownika szkoły, aby ją założyć.  

43. W przypadku braku maseczki w przestrzeni publicznej u pracownika szkoły, będzie 

zastosowanie kary porządkowej przewidzianej w Kodeksie Pracy: upomnienie lub 

nagana.  

 

Zaktualizowany regulamin obowiązuje od 4 marca 2022 r.  

 

Podpisał dyrektor ZSS – ks. Krzysztof Pawlukowski  
 


