
Regulamin 

dotyczący zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, 

ich rodziców i pracowników Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej 

w Łęczycy 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Celem regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół im. 

Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych. 

3. Dyrektor Szkoły w miarę możliwości tak organizuje pracę szkoły i jej koordynację, aby 

umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły 

i ograniczyć gromadzenie się uczniów. 

4. W szkole obowiązuje zwiększony rygor sanitarny. Ponadto prowadzi się działania mające na 

celu szczególne zwrócenie uwagi na częste mycie rąk, ochronę podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Zabrania się wstępu na teren szkoły osobom z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję 

dróg oddechowych oraz osobom, u których w rodzinie domownicy przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

§ 2. Organizacja pracy i podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk. 

3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją 

prawidłowego dezynfekowania rąk. 

4. Sale oraz części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

5. Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw (plac od 

ul. Szkolnej), o ile warunki pogodowe na to pozwalają. 

6. Zaleca się, aby w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych (np. korytarze, toalety) 

uczniowie oraz pracownicy szkoły byli wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice, które 

należy stosować w przypadku niemożności zachowania dystansu. W kolejce do szatni 

uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 



7. W sytuacji, gdy powiat łęczycki będzie miał status strefy czerwonej, wprowadza się 

obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych (np. korytarze, 

toalety). 

8. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

9. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. 

10. Dezynfekcji rąk należy dokonać przed skorzystaniem z pomocy dydaktycznych, sprzętu, 

urządzeń, maszyn. 

11. Nauczyciel może zorganizować zajęcia na terenie placu należącego do szkoły. 

12. Nie zaleca się spożywania posiłków w częściach wspólnych (korytarze) podczas przerw. 

13. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku w ciągu pięciu pierwszych lub pięciu ostatnich 

minut lekcji. 

14. Zabrania się korzystania z usług cateringowych na terenie szkoły w celu ograniczenia 

kontaktu z osobami trzecimi. 

15. Apeli oraz innych uroczystości wspólnych dla całej społeczności szkolnej na sali 

gimnastycznej nie organizuje się. 

16. Zabrania się korzystania z sali gimnastycznej przez zewnętrzne grupy zorganizowane oraz 

osoby trzecie. 

17. Podczas wyjść grupowych i wycieczek należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej oraz zachować szczególne środki 

ostrożności. 

18. Zabrania się organizowania wycieczek do powiatów mających status strefy żółtej lub 

czerwonej. 

19. Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek, jeżeli powiat łęczycki będzie miał 

status strefy żółtej lub czerwonej. 

20. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi (np. siatkówka, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

21. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni. 

22. W przypadku odbywania praktyk zawodowych u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów 

zapewnia prowadzenie ich 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. 

23. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby i nauczyciel bibliotekarz. 

24. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym 



pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć 

datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie 

książka wraca do użytkowania. 

25. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć lub 

dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

26. Nauczyciel prowadzący ma obowiązek wyczyścić lub zdezynfekować sprzęt i materiały 

wykorzystywane podczas zajęć. 

27. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego ma obowiązek wyczyścić lub 

zdezynfekować, bezpośrednio po ich użyciu, przybory do ćwiczeń (np. piłki, szarfy) i sprzęt 

sportowy (siłownia). 

28. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane minimum raz dziennie, w tym: po każdym dniu zajęć. 

29. Urządzenia sanitarno-higieniczne są dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu 

na bieżąco. 

30. Codziennie po zakończeniu zajęć wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych 

oraz ciągów komunikacyjnych. Ponadto dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: poręcze, 

klamki, włączniki światła, klawiatury, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty 

w salach. 

31. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w rejestrze  prac porządkowych. 

32. 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. 

33. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

34. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który należy zdezynfekować po użyciu w danej 

grupie. 

35. Izolatorium jest oznaczone i wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej. 

 

§ 3. Uczniowie 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych i bez obniżonej odporności immunologicznej, którego domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się 

mierzenie temperatury przez uczniów w domu, przed wyjściem do szkoły. Za prawidłową 

temperaturę ciała mierzoną termometrem bezdotykowym uznaje się wartość poniżej 38°C. 

2. Zabrania się uczęszczania do szkoły uczniowi, u którego w rodzinie domownicy przebywają 



na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

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

zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Zaleca się, aby uczniowie wchodzili do budynku szkoły nie wcześniej niż na 30 minut przed 

rozpoczęciem planowanych zajęć. 

5. Uczeń powinien pamiętać o: częstym myciu rąk z zachowaniem określonych przez GIS 

zasad, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczki ochronne, które należy stosować 

w sytuacjach opisanych w niniejszym regulaminie. 

7. Uczeń jest zobowiązany posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. Rekomenduje się posiadanie przez uczniów 

podręczników w formie cyfrowej. 

8. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Zastrzega się możliwość badania temperatury uczniom przed wejściem do korytarza 

szkolnego oraz w przypadku stwierdzenia u uczniów jakichkolwiek objawów chorobowych 

przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika z użyciem bezdotykowego termometru. 

Przy stwierdzeniu temperatury wyższej niż 38°C dziecko nie będzie mogło uczestniczyć 

w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury zostanie powtórzony). 

10. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury uczniów. 

 

§ 4. Rodzice/opiekunowie 

1. Rodzic/opiekun ucznia ma obowiązek poinformować wychowawcę ucznia o kwarantannie 

jako przyczynie nieobecności ucznia. 

2. Rodzice/opiekunowie uczniów na terenie szkoły zachowują dystans społeczny wynoszący 

minimum 1,5 metra. 

3. Rodzice/opiekunowie uczniów przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Podczas zebrań z rodzicami, w sali lekcyjnej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – 

zarówno przez rodziców/opiekunów, jak i nauczycieli, o ile zostanie zachowany dystans 

społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej 

formy zabezpieczenia. 

5. W zebraniu może uczestniczyć rodzic/opiekun bez objawów infekcji dróg oddechowych, 

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

 



§ 5. Pracownicy szkoły 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien 

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 może być zakażony koronawirusem. 

3. Do pracy zostaje dopuszczony wyłącznie pracownik nie wykazujący objawów chorobowych. 

4. Zastrzega się możliwość badania temperatury pracownikom przed wejściem do korytarza 

szkolnego przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika z użyciem bezdotykowego 

termometru. 

5. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników. 

6. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły o kwarantannie jako przyczynie swojej 

nieobecności w pracy. 

7. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakt z uczniami 

i nauczycielami. 

8. Pracownik obsługujący szatnię jest zobowiązany do korzystania z rękawiczek i maseczki 

ochronnej bądź przyłbicy. 

9. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są 

do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych bądź 

przyłbic. 

10. Zobowiązuje się nauczycieli do sprawdzania stanu pojemników z płynem do dezynfekcji rąk 

umieszczonych w salach lekcyjnych i informowanie o potrzebie uzupełnienia pracownika 

obsługi. 

11. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników 

z płynem do dezynfekcji rąk umieszczonych w częściach wspólnych i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

12. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły 

powinien zachować odległość co najmniej 1,5 m, a także zobowiązany jest do stosowania 

rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

13. Po każdym kontakcie pracownika z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. 

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać 

dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 6. Osoby trzecie 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 



2. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły zostaje ograniczone do minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Osoby trzecie mogą wejść do budynku 

jedynie za zgodą dyrektora lub wicedyrektora. 

3. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

 

§ 7. Podejrzenie zakażenia 

1. W przypadku stwierdzenia u uczniów jakichkolwiek objawów chorobowych, które mogą 

sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy 

lub gorączkę, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły umieszcza ucznia w wyznaczonym miejscu 

(izolatorium), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. 

3. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów. 

4. Rodzice/opiekunowie ucznia mają obowiązek odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany 

jest przy tym własny środek transportu. 

5. Do momentu odebrania ucznia przez rodzica/opiekuna pozostaje ono pod opieką 

wyznaczonej osoby. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on założyć maseczkę i niezwłocznie 

odizolować się od innych osób, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. 

7. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela w trakcie lekcji powinien zachować 

odległość min. 2 m od innych osób i pozostać w sali lekcyjnej do czasu zapewnienia uczniom 

niezbędnej opieki. 

8. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

9. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 

personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony 

osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. 

 

§ 8. Pozostałe regulacje 

1. Dyrektor szkoły ma prawo wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

celem weryfikacji, czy pozyskana od ucznia, rodzica/opiekuna lub pracownika informacja 

o przebywaniu na kwarantannie jest zgodna ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zakażenia ucznia rodzice/opiekunowie są zobowiązani powiadomić dyrektora 

szkoły niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. 

3. Informację o każdym przypadku  zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami oraz szkołą, 



aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów 

i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej i wskaże dalsze kroki postępowania. 

4. Decyzja przejścia na kształcenie w formie zdalnej lub mieszanej (hybrydowej) będzie 

przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na 

podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących 

organizacji zajęć szkolnych, za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 

rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 

6. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych. 

7. Z treścią niniejszego regulaminu zaznajamia się pracowników szkoły, uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do ścisłego przestrzegania 

zapisów niniejszego regulaminu. 

9. Regulamin obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania. 

10. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 


