
Aktualizacja do Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w okresie pandemii  

w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 

która obowiązuje od  dnia 4 kwietnia 2022 r. 

podstawa prawna zmian: 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679), 

 Wytyczne zachowania zdrowotnego MEiN, MZ, GIS 

 

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły i przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

2. Uczniowie i dzieci korzystają z  różnych form aktywnego przemieszczania się. Codzienna 

aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4.  Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem, 

pozostaje także możliwość dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.  

6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub 

na  teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

7.  Ogranicza się przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 

higienę rąk. 

8. Utrzymane zostają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia - 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe do  bezdotykowego pomiaru temperatury. 

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

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Szkoła  zapewnienia taką organizację pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 

12. Obowiązują ogólne zasady higieny:  



 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

13. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć są regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących. 

14.  Sale, części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, 

w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

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

powietrzu na terenie szkoły. 

 

16. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.  
 

17.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony 

kontakt  z uczniami oraz nauczycielami.  

18.  Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy pozostają 

bez zmian.  

19. Dyrektor szkoły stosuje dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 

w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. 

 

 

 

 

Przytkowice, 1 kwietnia 2022r.  

 

 
 


