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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU  

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

 

I. Organizacja szkoły zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
 

1. W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy zajęcia od 1 września w sposób 
tradycyjny z możliwością przejścia, w razie zwiększającego się zagrożenia 
epidemicznego, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym i Starostą Wągrowieckim na nauczanie hybrydowe lub zdalne. 
 

2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych 
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony 
przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

 
4. Uczniów CKZ obowiązuje inny rozkład zajęć, od przyjętego w szkole, ustalony 

przez wicedyrektora ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
 
5. W sierpniu pracownicy/nauczyciele poznają procedury postępowania w czasie 

zagrożenia epidemicznego. 
 

6. We wrześniu nauczyciele zaznajamiają uczniów oraz rodziców z zasadami 
funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego oraz przygotowują 
uczniów do korzystania z platformy Teams (nowi uczniowie wprowadzani są do 
systemu). 

 

7. Na pierwszych zebraniach z rodzicami wychowawcy uzupełniają dane uczniów w 
dzienniku - istotne numery telefonu, zbierają od rodziców/opiekunów prawnych 
zgody na szczepienie dzieci oraz w klasach I na pomiar temperatury w 
szkole(załącznik). 
  

8. Do szkoły może uczęszczać uczeń/nauczyciel bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
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10. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce i obowiązkowo mieć założoną 
maseczkę zakrywającą nos i usta. 

 
11. W czasie przerwy obowiązkiem jest noszenie maseczki zakrywającej nos i usta. 
 
12. Podczas trwania lekcji można zdjąć maseczkę ale powinny być zachowane 

odległości pomiędzy osobami, po zakończeniu zajęć maseczkę ponownie należy 
założyć i dopiero opuścić miejsce w ławce. 

 

13. Zaleca się ograniczanie przemieszczania pomiędzy skrzydłami szkoły i piętrami. 
 

14. Należy często a szczególnie po wyjściu z toalety i po dużej przerwie dokładnie myć 

ręce (instrukcje zamieszczono przy umywalkach) lub je zdezynfekować. 

 

15. W szkole znajduje się pomieszczenie zwane IZOLATKĄ 213 a zaopatrzone w 

maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji i termometr bezdotykowy. Tam może być 

umieszczona osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2:, 

 

16. Dodatkowe termometry bezdotykowe znajdują się: w gabinecie pielęgniarki oraz   

w gabinecie wicedyrektor ds. wychowawczych. 

 

17. Pielęgniarka szkolna przyjmuje pacjentów w gabinecie 206 w maseczce 

zakrywającej nos i usta oraz w rękawiczkach. Odkaża i wietrzy pomieszczenie po 

każdym pacjencie. W gabinecie pielęgniarki może przebywać jedna osoba, którą 

obowiązuje maseczka. 

 
18. W pokoju nauczycielskim należy zachować dystans i często wietrzyć 

pomieszczenie. 
 

19. Nauczycieli powyżej 60 roku życia nie obowiązuje harmonogram dyżurów (jedynie 
dyżurują w klasie, w której rozpoczynają zajęcia). 

 
20. Podczas krótkiej przerwy zaleca się nauczycielom, w miarę możliwości, otwieranie 

pracowni i czuwanie nad przebywającymi tam uczniami. Nauczyciele dyżurują wg 
harmonogramu w miejscach wymagających monitorowania. 

 

21. Podczas dużej przerwy obowiązuje harmonogram dyżurów.  
 
22. Organizacja dużej przerwy. 
 

Uczniowie, którzy kończą zajęcia: 
 

• wychowania fizycznego w sali gimnastycznej „szkoła” spędzają przerwę 
na korytarzu przed salą lub na zewnątrz, 

 

• w salach 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 
117 spędzają dużą przerwę na korytarzu górnym lub przed szkołą, 
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• w salach 8, 10, 13, 17, 18, 19 i świetlicy spędzają dużą przerwę na 
korytarzu dolnym lub przed szkołą,  
 

• w salach 233, 234, 235, 236, 237, 228, 227, 226, sali gimnastycznej 
„warsztaty” i auli spędzają dużą przerwę na korytarzu pomiędzy salami 
226 a 236 lub na terenie zielonym zwanym „kawiarenka pod chmurką,  

 

• w salach: 210, 211,212, 213, 214, 215, 216, 217, 225, 223,222, 221, 
220, 219 na korytarzu pomiędzy salami 210-216 lub na terenie zielonym 
zwanym „kawiarenka pod chmurką”. 

 
 

23. Zaleca się po każdej lekcji zdezynfekowanie stolików, krzeseł, sprzętu 
wykorzystywanego podczas zajęć oraz wywietrzenie sali – może to zrobić 
nauczyciel lub klasowy dyżurny w jednorazowych rękawiczkach. 

 

24. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. 
 

25. Zaleca się lekcje na świeżym powietrzu. Szkołę można opuścić po wcześniejszym 
uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. wychowawczych. Jeśli zajęcia mają się odbywać 
poza terenem szkoły, należy dodatkowo wpisać je do rejestru wyjść w dzienniku 
elektronicznym.  

 
26. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z zachowaniem dystansu ok.1,5 m. 

Można realizować te zajęcia w formie np. gier terenowych, ćwiczeń 

gimnastycznych, gry w tenisa stołowego, badmintona czy szybkich marszy na 

świeżym powietrzu. Należy unikać gier zespołowych kontaktowych. Sprzęt 

każdorazowo powinien być poddany dezynfekcji.  

 

27. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i 

słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia 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. 

 

28. Rodzic/opiekun prawny usprawiedliwia nieobecności przez dziennik elektroniczny. 
W szczególnych przypadkach, za zgodą wychowawcy dozwolone są kartki z 
usprawiedliwieniem, które przechowuje wychowawca (zalecane 2 dni 
kwarantanny). Dokładne przepisy znajdują się w REGULAMINIE 
USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W 
ZESPOLE SZKOŁ NR 1 W WĄGROWCU. 

 

29. Rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego zwalnia dziecko z zajęć przez 
dziennik elektroniczny u nauczyciela, z którego lekcji ma być zwolniony uczeń, 
równolegle zwolnienie kieruje też do wychowawcy. Uczeń podczas przerwy lub na 
początku lekcji informuje nauczyciela o przysłanym zwolnieniu. Nauczyciel 
informuje portiera drogą sms, z numeru telefonu podanego w portierni, o treści: 
„Zwalniam” podając imię, nazwisko, klasę ucznia, godzinę zwolnienia. Uczeń 
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pełnoletni zwalnia się samodzielnie. Uczeń wychodzi ze szkoły okazując 
legitymację lub inny dowód tożsamości. 

 

30. W szatni odzież zawiesza się co drugie miejsce. Przed wejściem dobrze jest 
zdezynfekować ręce (płyn odkażający znajduje się pomiędzy wyjściem na teren 
zielony a gabinetem nr 209). 

 
31. W świetlicy szkolnej może przebywać do 45 osób. Zajęcia zalecane są w formie 

prezentacji czy audycji muzycznych. Pomieszczenie powinno być często wietrzone 

i dezynfekowane – minimum w każdą przerwę. 

 

32. W bibliotece może przebywać 1 osoba wypożyczająca. Zwracaną książkę czytelnik 

odkłada w wyznaczonym miejscu. Oddane książki podlegają kwarantannie 2 dni. 

Wyłączony zostaje dostęp do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz. W celu 

usprawnienia ewentualnych wypożyczeń należy sprawdzić dostępność 

poszukiwanej książki w katalogu online biblioteki. Pomieszczenie powinno być 

często wietrzone i dezynfekowane - minimum w każdą przerwę. 

 

33. Zastępstwa będą przydzielane wychowawcom świetlicy, nauczycielom 
bibliotekarzom, pedagogom, psychologom, doradcom zawodowym, dyrekcji i 
realizowane w pierwszej kolejności w salach lekcyjnych, potem ewentualnie w 
świetlicy. 

 
34.  Podczas zebrań z rodzicami należy stosować maseczki jeśli nie ma możliwości 

zachowania dystansu. Zebrania będą odbywały się w następujący sposób: 

• we wrześniu, w szkole – każdy rocznik innego dnia- protokół wypełniamy 
w dzienniku elektronicznym, 

• kolejne, wg harmonogramu zebrań, online i z możliwością spotkań w 
szkole- protokół wypełniamy w dzienniku elektronicznym. 
 

35. Imprezy szkolne odbywają się na dziedzińcu szkolnym lub w auli do 75 osób, dla 
pozostałych uczniów online, odbiór możliwy w salach lekcyjnych. 

 
36. Wycieczki szkolne odbywają się za zgodą dyrektora szkoły. 
 
37. Zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań mogą odbywać się tylko w grupach 

maksymalnie 15 osobowych. W trakcie tych zajęć również obowiązuje dystans a 
po ich zakończeniu odkażanie stołów i sprzętu wykorzystywanego do zajęć. 

 

38. Wpłaty na Radę Rodziców i Radę Słuchaczy można dokonywać na pierwszym 
zebraniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa(rękawiczki) lub bezpośrednio na 
konto z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy, do której uczęszcza uczeń. 
Prezydium Rady będzie podawało do wiadomości wychowawców stan wpłat danej 
klasy. 

 

39. O organizacji studniówki zdecyduje komitet studniówkowy w porozumieniu z 
dyrektorem(rekomendowane szczepienia). 
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40. Rady pedagogiczne odbywają się w budynku szkoły, wtedy zalecane jest założenie 
maseczki i dezynfekcja rąk lub w razie zwiększającego się ryzyka epidemicznego 
mogą odbywać się w sposób zdalny. 

 

41. Uczniowie korzystający na terenie szkoły z punktu gastronomicznego stosują 
ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa w tego typu lokalach- odległość od 1,5 m, 
maseczki zakrywające nos i usta. 

 

42. Dodatkowe środki ostrożności dotyczą funkcjonowania w szkole uczniów z 
chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, 
na pierwszym zebraniu z rodzicami np.: 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w 
szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 
43. Personelowi sprzątającemu zaleca się: 

• korzystanie z rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na 
nos i usta, 

• dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności zdjęcia rękawiczek i 
maseczki, 

• usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami, 

• natychmiast zdezynfekować miejsca, gdzie przebywał uczeń czy 
pracownik zakażony koronawriusem i zachować dodatkowe środki 
ostrożności, 

• ograniczenie kontaktu z uczniami i nauczycielami, 

• podczas każdej lekcji wietrzenie korytarzy szkolnych. 
 

44. Zużyte maseczki oraz rękawiczki umieszcza się w specjalnie do tego 
przygotowanych pojemnikach.  
 

45. Jeżeli okaże się, że uczeń danej klasy jest zakażony to objęta jest kwarantanną 
cała klasa oraz osoby, które miały z danym uczniem kontakt (na podstawie 
wywiadu pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej). 

 

 

46. O kwarantannie dziecka niezwłocznie informuje rodzic /opiekun prawny 
wychowawcę klasy a ten dyrektora i pozostałych nauczycieli. W sytuacji działania 
szkoły w systemie hybrydowym lub zdalnym to uczeń na kwarantannie musi 
uczestniczyć w zajęciach online(jeśli stan zdrowia na to pozwala). 

 
47. Osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły w wyjątkowych sytuacjach po podaniu 

pracownikowi portierni swoich danych i celu przybycia. Osoby trzecie mają zakaz 
swobodnego poruszania się po szkole. Do sekretariatu czy do dyrektora udają się 
tylko umówieni interesanci, pozostali czekają na konkretną osobę przy wejściu, 
którą portier informuje telefonicznie. Ucznia przywołuje dyrektor ds. 
wychowawczych. 
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48. Przy wejściu do szkoły, przy szatni oraz w pokoju nauczycielskim umieszczono 
ważne telefony służb medycznych i epidemiologicznych. 

 

 

 

II. Procedury postępowania w razie podejrzenia 
zakażenia SARS-CoV-2 

 

Postępowaniu podlega osoba, u której wystąpiły ostre objawy 
infekcji układu oddechowego: 

• gorączka(w szczególności powyżej 38°C), 
• kaszel, 
• duszność. 

 

Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
choroby zakaźnej powinien: 

• telefonicznie powiadomić dyrektora szkoły, 
• pozostać w domu, 
• gdy objawy pojawią się w pracy - odizolować się, nie kontaktować z 

innymi osobami, 
• korzystać z własnego transportu, 
• skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,  
• wykonać test, 
• w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 

poinformować, że może być/jest zakażenie koronawirusem,  
• powiadomić dyrektora o faktycznym zakażeniu  

 

Wobec ucznia, u którego wystąpiły niepokojące objawy choroby 
zakaźnej powinno się: 

 
Jeśli objawy zostały stwierdzone w domu 

• rodzic /opiekun prawny bezzwłocznie, skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną, 
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• w razie potrzeby wykonać test, 
• gdy zakażenie się potwierdzi powiadomić wychowawcę klasy  
• w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonić pod nr 999 lub 112 i 

informować, że może być/jest zakażenie koronawirusem, 

Jeśli objawy zostały stwierdzone w szkole  

• nauczyciel/pielęgniarka, po zauważeniu u ucznia niepokojących 

objawów umieścić go w oddzielnym pomieszczeniu zwanym IZOLATKĄ 

213 a i przebywać tam z nim do momentu przybycia rodziców, 

• w razie konieczności, za zgodą rodzica czy pełnoletniego ucznia, 

można zmierzyć temperaturę (bez dokonania jej zapisu w 

dokumentacji), 

• zachować odległość od ucznia minimum 2m, 
• nauczyciel/pielęgniarka poinformować dyrektora szkoły, 
• dyrektor, bezzwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły(rekomendowany własny środek transportu), 
• dyrektor dbać, by w czasie przemieszczania się ucznia nie było w 

pobliżu osób postronnych, a zakażony uczeń miał założoną maseczkę, 
• dalej rodzic postępuje jw. 

 

Postępowanie wobec pracowników oraz uczniów, którzy mieli bliski 
kontakt z osobą zakażoną 

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2? 

• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w 
odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; 

• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez 
dłuższy czas; 

• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; 
• osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba 

chora lub w tym samym pokoju bursie/hotelu. 

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają 
objawów choroby, jednak zaleca im się: 

•     powiadomienie wychowawcy/dyrektora szkoły, 
• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą 

i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i 
świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 

• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-
epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w 
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celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu 
odnośnie stanu zdrowia, 

• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy 
(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy 
bezzwłocznie zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może 
być zakażona koronawirusem.  

 
 
Ważne! 

Należy przez cały czas, niezależnie gdzie się znajdujemy, pamiętać o 
przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które 
istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Do pomieszczeń wchodzimy w maseczkach ochronnych i dezynfekujemy ręce 
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

 
2. Często myjemy ręce. 

• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 
takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). 

• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa. 
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i 

przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie 
kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa 
z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub 
pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

• Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie 
przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty lub 
powierzchnie dotykane, np. przy powitaniu. 

3. Zachowujemy bezpieczną odległość. 
zachować co najmniej 1,5 metra odległości szczególnie z osobą, która kaszle, 

kicha lub ma gorączkę. 

4. Unikamy dotykania oczu, nosa i ust. 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z 
krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu 
niezwłocznie zasięgamy porady medycznej. 
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6.  Unikamy korzystania z transportu publicznego. 
 

7. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie konsultujemy się z lekarzem, 
ponieważ objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą 
mieć wiele przyczyn. Można, jeśli to możliwe, zrobić test. 

 

8. Zapobiegamy chorobom zakaźnym poprzez szczepienia,  
 
9. Dbamy o odporność, wysypiamy się, dbamy o kondycję fizyczną, racjonalnie się 

odżywiamy, nie palimy papierosów. 

  

 

Sporządziła: Izabella Krystkowiak 9.08.2021 r. 

 


