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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 10/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie  

w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

 

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. 

Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-19 

Regulamin zostaje wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2020 dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-

Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie na okres od 01 września 2020 r. do 

odwołania. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493);  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1166)  

W oparciu o:  

 
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r. 

1. Do szkoły mogą wejść uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy on i domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. Osoby z objawami infekcji  nie 

mogą wejść na teren szkoły. 

2. Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma klatkami schodowymi: 

a. Uczniowie, którzy odbywają zajęcia w salach: 202, 203, 204, 306, 307, 308, 309, 

310, 412, 413, 414, 415,416, 417, 418, 419 – klatką schodową od szczytu budynku 

b. Uczniowie, którzy odbywają zajęcia w salach: 312, 313, 314, 315, 316, 317, 

318 424, 425, 426, 434, 435, 436, 437, 438, 505, biblioteka – główna klatka 

schodowa (na prawo wchodząc od strony parkingu) 

c. Z windy mogą korzystać tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową 

3. Pobyt uczniów i pracowników określają: „Procedura przebywania ucznia w szkole” i 

„Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach”. 
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4. W miarę możliwości klasy będą mieć zajęcia w jednej sali przez cały dzień. 

5. Po wyjściu z sali nauczyciela po skończonej lekcji jego stanowisko pracy musi zostać 

zdezynfekowane przez pracownika obsługi i  fakt ten odnotowywany jest przez pracownika 

obsługi w „Rejestrze dezynfekcji sali”.. 

6. Po wyjściu z sali uczniów sala lekcyjna podlega dezynfekcji i wietrzeniu i  fakt ten 

odnotowywany jest przez pracownika obsługi w „Rejestrze dezynfekcji sali”. 

7. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych. 

8. Dyżury nauczycielskie na przerwach, na dużych korytarzach, zostają podwojone . 

9. Dyżur nauczycielski przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o godz. 7:45 

10. W czasie dużej przerwy wszyscy uczniowie wychodzą na plac przy pracowniach 

gastronomicznych (jeśli warunki pogodowe na to pozwalają). Wszyscy przemieszczają się 

klatkami schodowymi według zapisu w pkt 2. 

11. Podczas przerw zaleca się stosowanie dystansu społecznego. 

12. Podczas korzystania z szatni na terenie szkoły zalecany jest dystans społeczny oraz 

zasłanianie ust i nosa. 

13. Korzystanie z toalet możliwe tylko przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

14. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z procedurą: „Zachowanie ucznia w 

bibliotece” 

15. Podczas konsultacji z pedagogiem szkolnym uczniowie, nauczyciele jak i rodzice wchodzą 

do gabinetu pojedynczo w celu zapewnienia dystansu społecznego oraz obowiązkowo 

zasłoniętymi ustami i nosem. 

16. Gabinet pedagoga szkolnego powinien być zdezynfekowany każdego dnia oraz wietrzony 

co godzinę, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczności szkolnej, 

17. Zajęcia rewalidacyjne:  

a) Uczniowie przynoszą na zajęcia tylko przybory szkolne, ewentualnie wodę w 

zakręconej butelce lub drugie śniadanie. 

b) Zajęcia będą prowadzone w wyznaczonej i przystosowanej sali szkolnej 

c) Uczniowie przychodzący na zajęcia rewalidacyjne po wejściu do sali dezynfekują 

ręce płynem dezynfekującym. 

d) Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 

zajęcia oraz uczestników zajęć. 

e) Zużyte środki ochrony osobistej lub środki higieniczne będą wyrzucane do 

specjalnie przystosowanych koszy znajdujących się w pomieszczeniu. 

f) Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. 

g) W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 

h) Pomieszczenia w czasie zajęć należy regularnie wietrzyć. 

i) Po każdych zajęciach należy zdezynfekować blaty stołów krzesło, oraz 

wykorzystywany sprzęt. 

j) Do minimum należ ograniczyć wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych 

w formie papierowej. 

k) W przypadku złego samopoczucia ucznia nauczyciel informuje telefonicznie 

Dyrekcję szkoły , rodziców , a uczeń nie opuszcza sali w której przebywa. 

l) Po zakończeniu zajęć uczeń i prowadzący dezynfekują ręce środkiem do 

dezynfekcji..  

18. Zajęcia realizowane z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają charakter dobrowolny, a 

uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców (w przypadku uczniów 

niepełnoletnich) i pełnoletniej młodzieży. Obowiązują na nich zasady sanitarne, jak na 

lekcjach przedmiotowych. 



3 
 

19. W przypadku zauważenia u uczniów i pracowników objawów, które mogą sugerować 

zakażenie COVID-19 należy postępować zgodnie z procedurami: „Procedura postępowania 

z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19” oraz 

„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub 

zachorowania pracownika na COVID-19” 

20. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz możliwe jest tylko na zasadach określonych 

w: „Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz”. 

21. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać (jeśli warunki pogodowe na to 

pozwalają) na wolnym powietrzu. 

22. Jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej należy dążyć do 

zachowania dystansu społecznego i ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

 
Dyrektor ZSPU  

/-/ mgr Dariusz Banicki 


