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WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

W CZASIE EPIDEMII SARS-CoV-2 

 

 
1. Regulamin ma zapewnić higieniczne warunki pobytu uczniów i pracowników w szkole oraz 

chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby. 

 

2. Celem  niniejszego  regulaminu   jest   ustalenie   zasad   postępowania   profilaktycznego  

w związku z zachorowaniami z powodu koronawirusa, tak aby zdrowi uczniowie/ pracownicy 

szkoły nie byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej, jak również 

ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w RCEZ w Lubartowie 

zachorowania z powodu koronawirusa. 

 

Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły: 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 W drodze do i ze szkoły uczeń ma obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 Uczeń szkoły: 
 

 wchodząc do budynku szkoły powinien skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk,

 powinien zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych,

 powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi, a także zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,

 jest zobowiązany do noszenia maseczki w czasie przerw śródlekcyjnych,



 ma obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według 

wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła 

dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik,

 zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas 

kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła   

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.

 W momencie złego samopoczucia uczeń ma obowiązek natychmiast zgłosić fakt 

wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi, wicedyrektorowi bądź 

dyrektorowi szkoły. Uczeń wraz z nauczycielem / dyrektorem przechodzi do gabinetu 

pielęgniarki (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. W przypadku 

stwierdzenia wysokiej temperatury, uczeń zostaje odebrany ze szkoły przez 

rodziców/opiekunów.

 

Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły: 
 

 Na teren szkoły może wejść rodzic/opiekun 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 rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

Rodzice/opiekunowie uczniów: 

 

 mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych 

opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły,

  powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych 

lub dezynfekcji rąk,

 w momencie złego samopoczucia dziecka rodzic ma obowiązek natychmiast zgłosić 

ten fakt wychowawcy, w przypadku jego nieobecności innemu nauczycielowi, 

wicedyrektorowi bądź dyrektorowi szkoły,

 W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej 

koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania 

dyrektora szkoły, przez wychowawcę klasy o zachorowaniu dziecka.



 Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej 

koronawirusem zobowiązani są do przekazania w formie elektronicznej do kancelarii 

szkoły- rcez@rcez.lubartow.pl zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko jest 

po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla 

innych uczniów.

 
 

Profilaktyka dotycząca postępowania pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych szkoły: 
 

 Na terenie szkoły może przebywać pracownik bez objawów infekcji dróg 

oddechowych i gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w  izolacji  

w warunkach domowych.

 W drodze do i ze szkoły pracownik ma obowiązek przestrzegania aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  Należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych.

 Wszystkich pracowników szkoły 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.

 W   czasie    przerw    śródlekcyjnych    uczeń,    rodzic,    pracownik    pedagogiczny  

i niepedagogiczny zobowiązany jest do noszenia maseczki.

 Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania 

podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody   

i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem 

koronawirusem, zapisując tę lekcję w dzienniku lekcyjnym klasy.

 Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy 

śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, 

bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy 

ręcznik.

 Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas 

kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką –jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 

ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.
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 Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej 

odległości. Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, 

kicha i ma gorączkę.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) 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 pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 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.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

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

lub dezynfekować.

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 W  przypadku  odbywania  zajęć  w  ramach  praktycznej  nauki  zawodu  uczniów      

i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów powinien zapewnić 

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.

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować.

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.



POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

 
 Pracownicy szkoły/bursy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  

mogą być zakażeni koronawirusem.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości

2  m   od   innych   osób.   Rodzice   powinni   zostać   niezwłocznie   powiadamiani   

o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji  dróg  oddechowych  powinien  on  skontaktować  się  telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 Dyrektor Szkoły                                                                                                              

/-/ Dorota Bułgajewska- Muzyka 

 


