
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W 

CZASIE EPIDEMII COVID-19  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH  

IM. J. KORCZAKA W PSZCZYNIE,  

obowiązujący od 04.04.2022r.,  

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 35/2021/2022 z dnia 

04.04.2022r. 

Regulamin zostały opracowany na podstawie : 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 186).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679) 

 Rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2020r. poz.1604); 

 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 

tryb pełny stacjonarny, aktualizacja 4 kwietnia 2022r. 

WSTĘP 

Zajęcia stacjonarne w szkole będą odbywać się zgodnie z regulaminem 

bezpieczeństwa pracy w czasie epidemii Covid-19 uwzględniającym wytyczne MEiN, 

MZ oraz GIS. 

Głównymi założeniami wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych uwzględnionymi w naszej szkole, są:  

 bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie 

rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust; 

 regularne dezynfekowanie i wietrzenie pomieszczeń szkolnych;  

 pozostawanie w domu w razie wystąpienia objawów grypopodobnych; 

 łączenie działań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego z dbałością o zdrowie 

psychiczne dzieci i młodzieży; 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/186
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/186


 edukacja  w zakresie działań profilaktycznych, w tym związanych ze 

szczepieniami. 

§ 1 

OGÓLNE DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Zasada obowiązuje również wszystkich pracowników 

szkoły. 

2. W szkole uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk mydłem i 

ciepłą wodą co najmniej 30 s. zgodnie z umieszczonymi instrukcjami mycia rąk, 

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

3. Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania 

obowiązujących podczas epidemii zasad postępowania, nauczycieli zobowiązuje 

do rozmów z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, w tym częstego 

mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła zgodnie z zasadami umieszczonymi na 

plakatach informacyjnych umieszczonych w toaletach, przekazywania zasad 

postępowania podczas kaszlu i kichania, prowadzenia edukacyjnych działań 

profilaktycznych.  

§ 2 

WEJŚCIE DO SZKOŁY, SZATNIE 

1. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem 

lekcji ustalonym dla danej klasy/grupy oraz z harmonogramem dowożenia.  

2. Przed wejściem do szkoły  oraz w sytuacjach koniecznych należy zdezynfekować 

ręce płynem do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekujący do rąk z dozownikiem 

znajduje się przy wejściu głównym oraz dodatkowo jest dostępny w każdej klasie. 

3. Po skończonych lekcjach do strefy szafek uczniowie podchodzą klasami, pod 

nadzorem nauczycieli, z którymi kończyli zajęcia.  

4. Rodzice uczniów wchodzą z dziećmi do budynku szkoły tylko do strefy portierni. 

§ 3 

ORGANIZACJA LEKCJI I INNYCH ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

1. Uczniowie zapoznani są z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz 

higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli 

poszczególnych zajęć.  

2. Przedmioty i sprzęty z których korzystają uczniowie należy co najmniej raz w 

tygodniu dezynfekować, umyć lub uprać.  

3. Uczniowie na zajęciach korzystają z własnych przyborów szkolnych (długopisy, 

ołówki, kredki, kleje, nożyczki itp.) Posiadane przybory i podręczniki, mogą 



znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce 

ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.  

4. Podczas zajęć praktycznych uczniowie sporządzają potrawy lub tworzą produkty 

rękodzieła z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zajmują wyznaczone miejsce. 

W razie konieczności używają maseczek (zależy od regulaminu pracowni). 

§ 4 

ORGANIZACJA PRZERW UCZNIOWSKICH 

1. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni,  

2. Przerwa ma na celu umożliwienie dezynfekcji klas oraz ich wietrzenie. 

3. Strefy pobytu uczniów na korytarzach podczas przerw są następujące: 

1) I piętro: 

a) Klasy 1-3 oraz klasa 7-8 aU – korytarz przy sekretariacie  

b) Klasy 4-6 „L”– środek korytarza; 

c) Klasy 7-8 „L” i szkoły branżowej – korytarz przy pokoju nauczycielskim; 

2) parter: 

a) Klasy 5aAU, 6aU, 5-6 bU, 7aU, 7aAU oraz 1auP; 

3) II piętro: 

a) Klasy 4-5uS, 5bAU, 7bAU, 8aAU – pierwsza połowa korytarza; 

b) Klasy SPDP – druga połowa korytarza; 

4. W razie korzystnych warunków pogodowych należy wyjść z uczniami na 

podwórko. 

§ 5 

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 

1. Pomieszczenia klasowe należy wietrzyć w odstępach co najmniej godzinnych. W 

razie sprzyjających warunków pogodowych zajęcia należy odbywać przy 

otwartych oknach. 

2. W każdej sali znajduje się pojemnik rozpylający z płynem odkażającym służącym 

do dezynfekcji rąk i sprzętów. 

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności 

placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, 

wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.  

4. Powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych szkoły np. korytarze, toalety 

dezynfekowane są przez pracowników szkoły. Korytarz i szatnie powinny być 

regularnie  wietrzone i sprzątane.   

5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w pracowniach 

szkolnych jest czyszczony i dezynfekowany przez opiekuna lub nauczyciela 

przebywającego w pracowni lub pracowników szkoły. 



6. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja, gdy jest wymagana interwencja 

środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia 

rozprzestrzeniania się wirusa).  

7.  Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:  

1) przed posiłkami,   

2) w czasie przerwy, 

3) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, 

uchwyty meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty 

§ 6 

ZASADY KORZYSTANIA Z TOALET SZKOLNYCH 

1. Toalety dezynfekowane są przez pracowników szkoły wg ustalonego przydziału 

czynności. 

2. W każdej toalecie znajduje się dozownik z mydłem antybakteryjnym. Pojemniki na 

mydło należy na bieżąco uzupełniać przez pracowników szkoły. 

3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i umycia rąk mydłem 

antybakteryjnym po każdorazowej wizycie w toalecie. 

§ 7 

ZASADY KORZYSTANIA Z JADALNI 

1. Szkoła prowadzi własną kuchnię. Przyjmuje się czas wydawania posiłków w 

godzinach 11.00 – 13.00. Na czas wydawania posiłków pomieszczenie świetlicy 

pełni funkcję jadalni. Wychowawca świetlicy dezynfekuje pomieszczenie 

przygotowując je do spożywania posiłków. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków 

odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą. W 

czasie przerw dyżury pełnią wychowawcy świetlicy wg ustalonego 

harmonogramu. 

3. Posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

(grupami).  

4. Przed wejściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci 

dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia 

rąk.  

5. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca. Należy 

dopilnować by w miarę możliwości przy jednym stoliku z posiłków korzystali 

uczniowie z jednej klasy/grupy.  

6. Posiłki podawane są dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w 

temperaturze min. 60 stopni C.  

7. Dozownik z płynem odkażającym znajduje się przy wejściu do jadalni. 



§ 8 

OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLACÓWKI.  

1. Do szkoły nie powinna wchodzić osoba z objawami chorobowymi sugerującymi 

infekcję dróg oddechowych. 

2. Wskazane jest, by wszelkie informacje rodzice uzyskali od nauczycieli poprzez 

kontakt telefoniczny, e-dziennik i komunikatory internetowe. Rodzic ucznia może 

umówić się na rozmowę z nauczycielem telefonicznie i odbyć rozmowę w 

wyznaczonym pomieszczeniu. 

3. W miarę możliwości zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

organizowane są po opuszczeniu placówki przez uczniów (ok. godz. 15.00). 

Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

oczekują na swoje dzieci w wyznaczonej strefie (przy SCI). 

§ 9 

ZASADY OCHRONY PRACOWNIKÓW 

1. Regulamin wprowadzony w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić 

zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie 

bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz 

należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą 

starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.  

3. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, 

jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej 

utylizacji tych środków:  

1) rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny 

zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady; 

2) maseczka utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie 

ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady); 

§ 10 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW 

GRYPOPODOBNYCH PODCZAS POBYTU UCZNIA/PRACOWNIKA W SZKOLE 

1. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami 

chorobowymi powinny być zbadane przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do 

zdrowia zostać pod opieką w domu.  

2. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na 

możliwość zakażenia koronawirusem powinien skontaktować się z lekarzem.  



3. W przypadkach przysłania do szkoły dziecka z objawami chorobowymi, 

pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają prawo skierować ucznia 

do pielęgniarki/higienistki szkolnej. Rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie 

powiadomiony o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). Rodzic/opiekun jest zobowiązany jak 

najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

4. Każdy rodzic na początku roku szkolnego wskazuje wychowawcy sposób 

szybkiego kontaktu szkoły z rodzicem w przypadku konieczności odbioru dziecka 

ze szkoły.  

§ 11 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19 U UCZNIA LUB PRACOWNIKA 

1. Każdy rodzic/opiekun, który otrzyma potwierdzenie o zakażeniu Covid-19 u 

swojego dziecka – ucznia szkoły, niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora 

Szkoły.  

2. Każdy pracownik szkoły, który otrzyma potwierdzenie o zakażeniu Covid-19 u 

siebie, niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły.  

3. Dyrektor Szkoły dowiadując się o zakażeniu Covid-19 w środowisku szkolnym 

kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z 

Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Tychach i stacją 

sanitarno-epidemiologiczną.  

5. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń Dyrektor 

informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

6. W razie konieczności stwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Tychach Dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o 

zamknięcie placówki lub ograniczenie jej funkcjonowania, a po podjęciu przez 

organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów 

dzieci za pomocą:  

1) strony internetowej placówki,  

2) dziennika elektronicznego,  

3) poczty elektronicznej,  

4) umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki.  

7. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez 

powiatowego inspektora sanitarnego.  



§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W celu uszczegółowienia niniejszego Regulaminu Dyrektor może wprowadzić 

zarządzeniem dodatkowe procedury bezpieczeństwa. 

2. Dyrektor szkoły może w indywidualnych przypadkach wprowadzić dodatkowe 

środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami 

przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz 

nauczycielami uczącymi dziecko. 

 

Dyrektor Szkoły 

Grzegorz Kuczera 


