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Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w 

okresie pandemii od 01. 09. 2020 r. 

OBOWIĄZKI DYREKTORA 

 Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w 

placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i Ministerstwa 

Zdrowia. 

 Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji.  

 Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 

odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. 

 Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. W ZST w Kolnie będzie to gabinet pielęgniarki szkolnej.  

 Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny. 

 Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do 

dezynfekcji rąk i pomieszczeń w szkole. 

 Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji 

rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem – instrukcje 

do dezynfekcji rąk. 

 Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i myciu rąk (przy każdym wejściu/ 

wyjściu ze szkoły /w trakcie pracy oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) 

płynem do dezynfekcji wg instrukcji. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 Każdy pracownik Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie zobowiązany jest do dbania o 

bezpieczeństwo swoje i innych, podporządkowanie się zaleceniom wydanym przez służby 

medyczne, sanitarne, dyrektora szkoły. 

 Każdy pracownik Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie zobowiązany jest po 

wejściu/wyjściu do/z placówki do dezynfekcji rąk. 

 W przypadku przeziębienia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączka – 38 ℃ i więcej)) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

 Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce, a w czasie pełnienia 

dyżurów przemieszczają się pojedynczo zasłaniając usta i nos, 

 Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. 

 Wietrzą salę, co najmniej raz na godzinę. 
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 Nauczyciele są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w 

niezbędne działania. 

 Nauczyciele usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować lub zabezpieczają je przed kontaktem z uczniami, 

  Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

 Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty ławek. 

 Pielęgniarka/ wyznaczony pracownik obsługi dodatkowo czuwa i odpowiada za 

odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem. 

 Osoby sprzątające czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku 

stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

 Każdy pracownik wchodzący do szkoły ma prawo sprawdzenia temperatury ciała, 

termometrem bezdotykowym zainstalowanym przy głównym wejściu do szkoły. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.  

 Rodzice przekazują wychowawcy/ nauczycielowi a wychowawca/nauczyciel – w razie 

potrzeby dyrektorowi - informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

  Przysyłają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało 

świadomego kontaktu: 

- z osobą chorą na koronawirusa, 

- z osobą będącą w izolacji, 

- z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 

do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. 

 Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa. 

 Przed posłaniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku 

temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5 ℃ dziecko 

pozostawiają w domu. 

 Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 

odbierania telefonów ze szkoły. 
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 Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki. 

Organizacja pracy 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.  

 W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Każdy uczeń wchodzący do szkoły ma prawo sprawdzenia temperatury ciała, 

termometrem bezdotykowym zainstalowanym przy głównym wejściu do szkoły. 

 Do budynku szkoły wszyscy uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem głównym. 

Następnie obowiązkowo dezynfekują ręce, udają się do szatni, wychodzą na korytarz 

i udają się do pracowni, zachowując dystans. 

  Uczniowie ZST korzystając z hali sportowej i boiska przy I LO na zajęciach 

wychowania fizycznego, zachowują wszystkie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w 

tej szkole 

 Przy wejściu do budynku szkoły udostępniony zostanie płyn do dezynfekcji rąk, 

informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z 

płynu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa 

i dezynfekcja rąk. 

 Na terenie szkoły należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Pracownicy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie na przerwach szkolnych zasłaniają 

usta, nos. 

 Uczniowie mogą zdejmować maseczkę/ inne środki ochrony po zajęciu miejsca w 

ławce. 

 Rodzice zobowiązani są do udostępnienia numeru telefonu do kontaktu ze szkołą i 

niezwłocznej reakcji na telefon. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu - gabinet pielęgniarki szkolnej- 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). W przypadku osób pełnoletnich- powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydanych instrukcji i 

poleceń 
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 W miarę możliwości należy zachowywać dystans między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów 

na terenie szkoły.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami.  

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, 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.  

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 Biblioteka szkolna będzie pracować w szkole według opracowanych i udostępnionych 

zasad.  

 Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii 
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko osoby zdrowe, które nie przejawiają niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (gorączka, suchy kaszel, duszności) oraz 

nie przebywają na kwarantannie. 

2. Uczniowie korzystają z biblioteki bez wolnego dostępu do półek (wszystkie książki i materiały 

podaje nauczyciel – bibliotekarz), pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości. 

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki, regały. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczeni do czasu zakończenia 

kwarantanny (72 godziny) 

4. Korzystanie z czytelni odbywa się na takich samych zasadach jak zajęcia dydaktyczne w 

klasach. 

5. W czytelni należy jak najczęściej dezynfekować klawiatury komputerów, z których korzystają 

uczniowie. 

6. Bibliotekę i czytelnię, podobnie jak klasy, należy często wietrzyć. 

7. Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania 

ogólnych zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły i wyjściem, 

oraz częste mycie rąk). 
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 Gabinet pielęgniarki szkolnej będzie funkcjonował, uwzględniając wymagania określone 

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 Pedagog szkolny przyjmuje uczniów pojedynczo w swoim gabinecie z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu. 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

 Ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączkę – 38 ℃ i więcej, objawy tzw. jelitowe) musi zostać natychmiast odizolowane. 

 Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

 Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

 Pielęgniarka szkolna/ wyznaczony pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w: 

przyłbicę i rękawiczki, po czym zobowiązuje dziecko do nałożenia maseczki, jeżeli jej nie 

posiadało. 

 Pielęgniarka szkolna bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – 

wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji – gabinet pielęgniarki szkolnej), 

 Pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości. 

 Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kolnie: 

                                                                        - telefon kontaktowy do godz. 15.00  

(692 452 619) i (692 452 629) 

                                                                                                            -po godz. 15.00  

(692 452 629) 

  W razie niestabilnego stanu dziecka dzwoni na nr 112.  

 Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic 

jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu maksymalnie 60 minut  

( najlepiej własnym transportem). 

 Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz 

niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem 

zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii, będą brane pod uwagę zapisy w karcie 

zdrowia dziecka. 

 Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje 

się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji. 

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę i rękawiczki. 

 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, 

która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa. 



 
 

6 
 

 Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem, 

stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je środkiem do 

dezynfekcji. 

 Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt 

osoba podejrzana o zakażenie wirusem. 

 We wszystkich czynnościach należy zminimalizować kontakt bezpośredni oraz unikać 

udziału pozostałych pracowników. 

 

Organizacja zajęć praktycznych 

 

 Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie. 

 Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i 

narzędziami między sobą. 

 W sali pomiędzy stanowiskami dla uczniów zachować bezpieczny dystans. 

 Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego 

pomiędzy uczniami. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w 

tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szafek (podczas przebierania się) 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

 W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy, 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. 

 

Zachowanie w sytuacji, kiedy szkoła znajdzie się w strefie żółtej 

 Ustalone zostaną różne godziny przychodzenia do szkoły ( co 5-10 minut).  

 Zostaną ustalone różne godziny rozpoczynania zajęć dla różnych klas. Informacja zostanie 

umieszczona na stronie szkoły. 
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 Osoby trzecie, przychodzące do szkoły, będą mogły przebywać tylko w strefie 

wyznaczonej. 

 Wszyscy przychodzący do szkoły- uczniowie i nauczyciele- poddani będą obowiązkowi 

mierzenia temperatury ciała termometrem bezdotykowym: 

A – jeśli pomiar temperatury wskazuje 38 ℃ i więcej pracownik szkoły nie podejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej, 

B – jeśli temperatura wynosi 38 ℃ ( w przypadku termometru innego niż bezdotykowy- 

37,2 ℃- 37,9 ℃)  u ucznia należy powiadomić rodziców o konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły, 

 Uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły w przestrzeniach wspólnych – korytarze, szatnie, 

pokój nauczycielski- bezwzględnie zachowują dystans – 2m; przy niemożności 

zachowania dystansu należy zasłonić usta, nos. 

 Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonej sali bez przemieszczania się uczniów; do 

uczniów przychodzić będą nauczyciele na poszczególne zajęcia. 

 Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

 Zajęcia wychowania fizycznego , w miarę możliwości, należy prowadzić na świeżym 

powietrzu. 

 W przypadku uczniów z obniżoną odpornością należy poinformować rodziców ucznia o 

możliwości pozostawienia go w domu i zapewnić kontakt ze szkołą ( zdalny).  

 

 

                                                 Zachowanie w sytuacji, kiedy szkoła znajdzie 

się w strefie czerwonej 

 Dyrektor podejmuje decyzję o organizacji nauczania zdalnego. 

: 

 

Niniejszy regulamin jest dokumentem otwartym na sugestie ze strony: 

- uczniów i ich rodziców, 

- kadry pedagogicznej szkoły, 

- pracowników szkoły, 

- organu prowadzącego, 

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

- pracodawców i innych instytucji współpracujących ze szkołą. 

 

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2020 roku  

do realizacji i przestrzegania przez wszystkie podmioty/strony w nim wymienione. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 
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Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły 

 


